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 پيشگفتار

 

ها را بگيرند و  توانند جلوي به وجود آمدن ديکتاتوري ي من اين بوده است که مردم چگونه ميها نگرانيساليان سال، يکي از مهمترين 
 کند  زندگيانساني ديگر نبايد تحت تسلط يانسانهيچ  که اين عالقه ناشي از اين عقيده است. هاي موجود را از ميان ببرند ديکتاتورييا 

اين عقيده با مطالعه درباره لزوم آزادي نوع بشر، با تحقيق درباره ذات .  برداشته شودميانهاي ديکتاتوري، از  و يا توسط حکومت
( هاي ديکتاتوري  و با بررسي تاريخي حکومت) خواه  هاي تماميت از نظرات ارسطو گرفته تا تحليل حکومت( هاي ديکتاتوري  حکومت

 .در من رشد يافته است)  و روسيه استاليني بخصوص آلمان نازي

ها اشخاصي  در ميان آن. اند ها زندگي کرده و رنج کشيده ام که تحت حکومت نازي هايي را داشته ها، فرصت شناخت انسان در طول سال
 مالقات کردم که با حکومت نازي در نروژ، با مردمي. به در برده بودندجان سالم  آلمان  هاي کار اجباري  که از اردوگاهنيز وجود داشتند

با هميطور و ها گريخته  که از چنگال نازيبا يهودياني . مبارزه کرده و زنده مانده بودند، و درباره مردمي شنيدم که از ميان رفته بودند
 . ها کمک کرده بودند، صحبت کردم  ماندن به آنهايي که براي زنده انساني

اين وحشت براي من . هاي فردي رها بيشتر از طريق کتاب شناخته شده است تا از طريق تماسوحشت حکومت استالين، در اکثر کشو
 . تر بود چرا که با نام آزادي و رها شدن از ظلم و استثمار به مردم تحميل شده بود تر و گزنده تلخ

اناما، لهستان، شيلي، تبت و برمه، حقايق هاي استبدادي همانند پ هاي اخير از طريق ديدار با افرادي از کشورهايي با حکومت در دهه
هايي که کودتاي  هايي که عليه مهاجمين چين کمونيست جنگيدند، روس با مشاهده تبتي. تر شده است هاي امروز ملموس ديکتاتوري

تري از  آگين جهاي رن هايي که بدون خشونت بازگشت به حکومتي نظامي را غير ممکن ساختند ديدگاه  را خنثي کردند و تايلندي۱۹۹۱
 .ها به دست آوردم آميز ديکتاتوري طبيعت دسيسه

ها جريان داشت، احساس ترحم براي مردم و خشم نسبت به  هايي که هنوز خطرناک بودند و مقاومت در آن گاه به گاه با مشاهده مکان
ها  اين مکان. يافت  افزايش ميدر منصور، هايي مافوق ت هاي آرام مردان و زناني با شجاعت  به همراه تحسين قهرماني ها، وحشيگيري

گا، ويلنيوس در ليتواني زير سرکوبي مستمر شوروي، ميدان تيانانمن در پکن به هنگام تظاهرات براي  شامل پاناماي تحت حکومت نوريه
 دموکرات در آزادي و بخصوص در لحظه ورود اولين نيروهاي زرهي در آن شب شوم و مراکز فرماندهي مستقر در جنگل نيروهاي

 .بود » آزاد "برمه « مانرپالو در 

ها در آن کشتار  مثل برج تلويزيون و قبرستان ويلنيوس، پارک عمومي ريگا که انسان. کردم گاهي از مناطق شکست خورده بازديد مي
لوله باران نموده بودند و قبرستان ، گ  ها در آنجا مقاومت کنندگان را به خط کرده شده بودند، مرکز فرارا در ايتالياي شمالي که فاشيست

اين حقيقتي ناراحت کننده است که ردپاي .  انباشته بوداي در مانرپالو که از جسدهاي مرداني که براي مردن هنوز جوان بودند ساده
 . است استبداد، ويراني و مرگ

پذير   امکانها ديکتاتورييري از ايجاد و ادامه حيات اي را در من تقويت کرد مبني بر اينکه شايد  جلوگ اين مسائل و اين تجربيات عقيده
هاي فعلي را  هايي موفق و با کمترين ميزان کشتار متقابل، ديکتاتوري کردم بايد راهي باشد تا بتوان از طريق مبارزه فکر مي. باشد

 . هاي جديد از ميان خاکسترهاي آن را گرفت متالشي کرد و جلوي برخاستن ديکتاتوري
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 را به  هايي که تا حد امکان کمترين رنج روش. ها بيانديشم ها براي شکست دادن ديکتاتوري ام با دقت به کاراترين روش مودهمن تالش ن
هاي  نهضتها،  ام درباره ديکتاتوري ها مطالعه در اين تالش به سال. ها نشود افراد وارد کند و تا حد ممکن باعث از ميان رفتن جان انسان

 . ام غير خشونت آميز توجه نمودهبينانه  واقعهاي حکومتي و بخصوص مبارزات  ها، افکار سياسي، سيستم مقاومت، انقالب

البته مطمئن هستم که تا کمال راه بسياري باقي است، اما شايد بتواند راهنماي برنامه ريزي .  تالش استاين حاصل نوشته حاضر
 .مندتر عمل کنند ر و قدرتاي باشد که از هميشه موثرت گرايانه هاي آزادي حرکت

 و جلوگيري از به وجود آمدن  هاي عمومي مبارزه با ديکتاتوري بنا به ضرورت و همچنين انتخاب آگاهانه، تمرکز اين کتاب بر روي روش
اما . هاي مبارزه براي کشورهاي خاصي را دارا نيستم من صالحيت تحليل موشکافانه و تجويز نسخه. هاي استبدادي جديد است حکومت

هاي استبدادي زندگي و مبارزه   بسياري که تحت حکومت-  متاسفانه- ام اين است که اين تحليل عام براي مردم به هر حال آرزوي
ها را براي  ها اعتبار اين نظريات را در کشور خود بيازمايند و با گسترش اين نظريات آن الزم است که آن. کنند مفيد واقع شود مي

 .يط ويژه خود قابل اجرا سازندها و شرا موقعيت

ام که براي تشخيص ايرادات در محتوا و ارائه مطالب،   بروس جنکينز، دستيار ويژه.مديون افراد زيادي هستمدر نوشتن اين کتاب، 
سازي  دههاي نوشتاري و سا اي براي ساختاربندي دوباره کتاب، بازبيني وي در عين حال پيشنهادهاي ارزنده. همکاري ارزشمندي داشت

 روبرت دکتر کريستوفر کروگلر و. هاي نوشتاري استفان کودي هستم همچنين سپاسگذار همياري. مطالب دشوار ارائه داداز بعضي 
فرسون و دکتر پاتريشيا پارکمن به ترتيب اطالعاتي درباره  دکتر هازل مک.  بسيار مفيدي ارائه دادندهلوي انتقادها و پيشنهادهاي

هاي بسياري از افراد استفاده برده  ها و محبت ها، حمايت  هرچند که اين اثر از کمک. ا و آمريکاي التين به من دادندمنازعات در آفريق
 .هاي موجود در آن با اينجانب است گيري ها و نتيجه است، مسووليت تمامي تحليل

هاي  اي پيچيدگي و هزينه هر مبارزه. هزينه است در هيچ کجاي اين اثر تصور نشده است که مبارزه با ديکتاتورها تالشي ساده و بي
 اما اميد من اين است که اين تحليل رهبران مقاومت را به  صدماتي خواهد داشت مطمئنا مبارزه با ديکتاتورها هم،. خاص خود را دارد
 .صدمات را نيز موجب شوندتاثيرگذاري، کمترين بيشترين هايي برانگيزد که در عين دارا بودن بيشترين قدرت و  طراحي استراتژي

سقوط هيچ . ، تمامي مشکالت ديگر نيز حل خواهد شد عالوه بر اين نبايد از اين تحليل برداشت شود که با سرنگوني يک ديکتاتور 
انند هاي طوالني بتو کوشي و تالش گشايد که مردم از طريق سخت انجامد بلکه تنها راهي را مي  به مدينه فاضله نميخواه رژيم تماميت

اميد . ها و جور را نابود سازند عدالتي روابط اجتماعي، اقتصادي و سياسي جديدي برقرار کنند و اين روابط جديد به نوبه خود بتوانند بي
ها براي مردم  هاي استبدادي و چگونگي متالشي کردن اين حکومت هاي مبارزه با رژيم من اين است که اين تحليل مختصر از روش

 .که اميد آزادي دارند مفيد واقع شودتحت انقيادي 
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 ها  بينانه با ديکتاتوري  واقعمواجهه

 در مواجهه با مبارزات سازمان يافته مردم سقوط کرده - هاي داخلي يا خارجي ريشه چه با -ها  هاي اخير بسياري از ديکتاتوري در سال
در و داراي بيشترين نيروي محافظ ناپذير  هاي بسيار قدرتمند، ظاهرا رسوخ ي مشاهده شده است که ديکتاتوري حت.اند و يا متزلزل شده

 .اند  هماهنگ سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم تسليم شدهمقاومت مسالمت آميزبرابر 

،  ني، ماداگاسکار، ماليو چکسلواکي و اسلو در استوني، التويا و ليتواني، لهستان، آلمان شرقي،ي بسياريها  ديکتاتوري۱۹۸۰از دهه 
مبارزات غير خشونت آميز در نپال، زامبيا، کره جنوبي، . اند هاي مردمي غير خشونت آميز تسليم شده بوليوي و فيليپين در برابر جنبش

رگي از کشورهاي تازه استقالل يافته هاي بز شيلي، آرژانتين، هائيتي، برزيل، اروگوئه، تايلند، بلغارستان، مجارستان، زئير، نيجريه و بخش
 . هاي دموکراسي خواهانه را به پيش برده است نيز جنبش ) ۱۹۹۱بخصوص در خنثي کردن کودتاي نظامي آگوست ( از شوروي سابق 

ها  اين منازعه هرچند که . استاي سياسي در چين، برمه و تبت نيز شکل گرفته هاي توده طلبي هاي اخير مبارزه ها، در سال عالوه بر اين
هاي سرکوبگر را براي  رحم اين رژيم به پيروزي نهايي نرسيدند و باعث سقوط ديکتاتورهاي حاکم يا اشغالگران نشدند اما چهره بي

 . بر جاي نهادندمبارزات بدون خشونتاي ارزشمند از   جامعه جهاني به نمايش گذاشتند و در عين حال براي مردم نيز تجربه

فقر، جنايت، .  باعث از بين رفتن تمامي مشکالت ديگر اين جوامع نشده استنام بردهکتاتوري در کشورهاي مطمئنا سقوط دي
ها  اما به هر حال، سقوط اين حکومت. هاي استبدادي حيوان صفت است ناکارآمدي بوروکراسي و تخريب محيط زيست ميراث رژيم

جوامعي با سطح دموکراسي خود اند بتوانند براي حل مشکالت   بودهستمکند تا مردمي که تا به امروز تحت  شرايطي را فراهم مي
 .تر ايجاد کنند هاي شخصي بيشتر و عدالت اجتماعي گسترده ، آزادي سياسي باالتر

 

 مشکلي هميشگي

  خانهساس آمار بر ا. کردن جوامع و کسب آزادي در جهان به وجود آمده است آزاد تري براي  گرايش گسترده هاي اخير، براستي در دهه
هاي مدني در مناطق مختلف جهان انجام داده، کشورها را بر   که هر ساله تحقيقي بر اساس وضعيت حقوق سياسي و آزادي١آزادي

 . افزايش استگيرند به صورت دائمي رو به  قرار ميآزادکند، کشورهايي که در طبقه بندي  اساس اين معيارها طبقه بندي مي
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 غير آزاد نيمه آزاد آزاد  نوع             سال

۱۹۸۳ ۵۵ ۷۶ ۶۴ 

۱۹۹۳ ۷۵ ۷۳ ۳۸ 

  توزيع کشورها بر اساس سال و وضعيت سياسي-) ۱-۱(جدول 

 

تري به خود  بينانه وضعيت واقعکنند  اما اين روند دلخوش کننده، با بررسي جمعيتي از جهان که در شرايط استبدادي زندگي مي
کردند  هايي زندگي مي  ميليارد نفري جهان در زير سايه وحشت حکومت۴۵/۵ درصد از جمعيت تقريبا ۳۱، ۱۹۹۳در ژانويه . گيرد مي

هاي مدني  هاي شديد سياسي وجود داشته و آزادي ها محدوديت اند، يعني مناطقي که در آن  طبقه بندي شدهغيرآزادکه در اين جدول 
هاي  اند، مناطق تحت سلطه ديکتاتوري طبقه بندي شده» غير آزاد  « اي که تحت عنوان  منطقه۱۲ کشور و ۳۸اين . شوند نقض مي

مانند چين، ( ، احزاب مقتدر سياسي )مانند عربستان صعودي و بوتان ( هاي سنتي سرکوبگر  ، پادشاهي)مانند برمه و سودان ( نظامي 
 .شوند انتقالي را شامل ميهاي  و حکومت) مانند تبت و تيمور شرقي ( ، اشغالگران خارجي )عراق و کره شمالي 

هاي    در دههآزادبا وجودي که تعداد کشورهاي . امروزه کشورهاي بسياري در حال تحول سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي هستند
بعضي مناطق  راه معکوس را در پيش در نتيجه اين تحوالت سريع و بنيادين اخير رشد داشته اما اين ترس هميشه وجود دارد که 

هاي سياسي  هاي نظامي، اشخاص جاه طلب، صاحب منصبان برگزيده و گروه گروه.  را تجربه کنند د و انواع جديدي از ديکتاتوريگيرن
روي داده و کودتاها هميشه .  خود را به ديگران تحميل کنندهاي خواستهکنند تا عقايد و   هميشه تالش مي،هاي خاص ايدئولوژيداراي 

در شود و  حقوق بنيادين انساني و حقوق مشارکت سياسي پايمال ميهنوز براي بسياري از جهانيان .  داددر آينده نيز روي خواهند
 . پايمال خواهد شدآينده نيز 

هاي متوالي و  مردم در بسياري از کشورها براي دهه. استدار  و ريشهمشکل ديکتاتوري عميق . ست امابه همراه متاسفانه گذشته هنوز 
چون و چرا از منابع  هميشه تالش شده است تا اطاعت بي. اند  رنج برده- داخلي يا خارجي -هاي بيدادگر  لطه حکومتها از س حتي قرن

اي که بيرون  در موارد حادتر، نهادهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و حتي ديني. ها دروني شود ها در انسان اقتدار و رهبران اين حکومت
 با نهادهايي که از طرف دولت و يا رهبر وظيفه حتي، زير سلطه قرار گرفته و  اند تعمدا تضعيف شده تهاز حوزه اقتدار دولت قرار داش

اي از افرادي جداي از  به توده (   شده٢ها اتميزه مردم در اين حکومت. اند اند جايگزين شده ايجاد کنترل اجتماعي را بر عهده داشته
اند به يکديگر اعتماد کنند يا حتي به   نتوانسته، )اند براي رسيدن به هدفي مشترک را نداشتهه توانايي همياري کاند  يکديگر تبديل شده

 .ندرابتکار خود قدمي بردا

ترسند که  مردم آنقدر مي. رود مي مياناز ها  آن اعتماد به نفس و نيروي مقاومت  وشوند ميمردم ضعيف : بيني است  يشنتيجه قابل پ
مردم از اينکه به . يکتاتوري و عطش خويش براي آزادي را حتي براي خويشاوندان يا دوستان خود ابراز کنندتوانند نفرت خود از د نمي

اين مردم ترجيح » اي دارد ؟  مگر مقاومت چه فايده« گويند  شوند و مي صورت عملي به مقاومت عمومي فکر کنند وحشت زده مي
 . ادامه دهند به زندگياي بدون اميد هدف و آينده  با رنجي بي،اين سوال پرسشدهند به جاي  مي

هايي نشان  در گذشته بعضي از مردم مقاومت. هاي استبدادي حتي از گذشته نيز بدتر شده است اين روزها وضعيت زندگي در حکومت
اي در مردم دميده  گويي موقتا روح تازه. گرفت  در برابر استبداد انجام ميياي و تظاهرات هاي اعتراضي توده دادند و گاه به گاه حرکت مي

 تنها به منظور نمايش حضور گاههاي کوچک در حمايت از عقيده خود و يا تبليغ آن و   افراد مستقل و يا گروه در ديگر اوقات،. شده بود
ل و باشکوه بود اما براي چيرگي بر اين رفتارها هرچند اصي. دادند اي انجام مي فايده آميز شجاعانه ولي بي  رفتارهاي اعتراض،مقاومت

ها نه  اين حرکت.  تاثير چنداني نداشت-نياز اساسي در مبارزه با ديکتاتوري   دو پيش-ترس مردم و غلبه بر عادت پيروي آنان از قدرت 
هاي انساني را  رها و رنج کشتا فشارها،در بعضي مواقع شد، بلکه متاسفانه  تنها به پيروزي و يا حتي ايجاد اميد در دل مردم نايل نمي

                                                 
2 Atomized 
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 .بخشيد مينيز شدت 

 

 آزادي از طريق خشونت ؟

اند؛ قانون  رسند، غيرقابل استفاده هايي که در اولين قدم به ذهن مي حل  راه  سوال اين است که در اين شرايط چه بايد کرد ؟اکنون
 . شوند يده گرفته مياساسي، قوانين قضايي و افکار عمومي غالبا به سادگي از طرف ديکتاتورها ناد

شود که تنها خشونت  گيري مي ها معموال نتيجه ها و کشته شدن ها، مفقود شدن ها، شکنجه رحمي به صورتي کامال منطقي با مشاهده بي
 رغم مشاهده عدم توازن قوا، تالش ها گاهي علي  آن ها و اطرفيان قربانيان خشمگين خشونت. ها پايان دهد ديکتاتوريبه تواند  مي
  ها مبارزه  عليه ديکتاتوري،ها با تمام امکاناتي که در اختيار دارند دهي به نيروهاي مخالف دولت و تجهيز آن آوري و نظم کنند با جمع مي

فضيلت اين مردم . پردازند هاي مادي و جاني بسياري در قبال مبارزه خود مي کنند و هزينه اين مردمان با شجاعت مبارزه مي. کنند
هاي خشونت آميز تنها ماشه سرکوبي بيشتر مردم  اين شورش. انجامد گاه به آزادي نمي  است اما اقدامات آنان تقريبا هيچ يزدن مثال

 .گذارد تر از گذشته باقي مي دفاع ها را در وضعيتي بي چکاند و توده توسط ديکتاتور را مي

 انتخاب خشونت به عنوان راه مبارزه پا به ميداني در صورت . استآشکارهرگونه که به مبارزه خشونت آميز نگاه کنيم يک نکته هميشه 
. اند العاده مجهز کرده  در مقياسي خارق ديکتاتورها هميشه خود را براي بکارگيري خشونت. ايم که ديکتاتورها در آن برتري دارند نهاده

 . آورندقابل حقايق خشن نظامي سر تسليم فرود ها هرچقدر هم که دوام بياورند، در نهايت مجبور خواهند بود تا در م دموکرات
 تقريبا - خواهان آزاديافزار جنگ، تسليحات، حمل و نقل و حجم نيروهاي نظامي برتري دارند و  ديکتاتورها تقريبا هميشه در سخت

 . حتي با وجود ايمان و اراده راسخ، شانسي براي پيروزي نخواهند داشت-گاه  هيچ

اي از مخالفين بر مبارزات چريکي پافشاري  شوند، عده  بخش نظامي سنتي غير واقع بينانه شناخته ميهاي آزادي وقتي که شورش
مبارزه . اي براي مردم تحت ستم نداشته و راهنماي دموکراسي نبوده است گاه فايده به هرحال جنگ چريکي تقريبا هيچ. کنند مي

ها و  حتي در هنگامي که تئوري. شود ات بسيار زياد به مردم خود ميچريکي راه حل خوبي نيست، بخصوص که معموال منجر به صدم
راي  تضميني ب،شود  از خارج پشتيباني مي اين جنبشيا هاي جنبش چريکي وجود دارد و  هاي دقيق درباره اهداف و آرمان يژاسترات

 و در بسياري از موارد، مردم ني هستندبسيار طوالهاي چريکي معموال  جنگ.  در آن وجود نداردجلوگيري از بروز انحراف و خطا
 . يابند هاي انساني و اجتماعي بسيار، توسط دولت تغيير مکان مي غيرنظامي با تحمل رنج

هاي چريکي، رژيم تازه به وجود آمده به سرعت براي مقابله به مثل در برابر بازماندگان رژيم سابق،  حتي در صورت پيروزي جنبش
 نيروهاي نظامي و بااليها در نهايت پيروز شوند، رژيم جديد به خاطر تمرکز بسيار  چريکهم اگر . هد کردمستبدتر از آنان عمل خوا

 ديکتاتورتر از - هستند آزاد که اعضاي حياتي اجتماعي -ها در طول مبارزه  هاي مستقل اجتماعي و موسسات آن ضعف يا نابودي گروه
 .حل ديگري باشند ايد به دنبال راهمخالفين ديکتاتوري ب. حکومت قبلي خواهند بود

 

  منجيان خارجي ؟کودتا، انتخابات،

اما در عمل . ترين روش سرنگوني يک رژيم تنفربرانگيز باشد ترين و سريع کودتاي نظامي عليه حکومت استبدادي شايد در ظاهر ساده
 هيچ تغييري در توزيع نامتناسب قدرت ميان از همه مهمتر اينکه کودتاي نظامي. مشکالت بسياري در اجراي اين روش وجود دارد

هاي دولتي، تنها جايي خالي  هاي خاص از موقعيت بيرون راندن افراد و يا گروه. کند  حاکم و نيروهاي نظامي ايجاد نمي٣مردم، اليت
هاي  بيشتري از افراد و گروههاي جديد ممکن است تساهل   در تئوري، اين افراد و گرو. کند  ايجاد ميفرصت طلبهاي  براي افراد و گروه

 در اختيار مردم قرار دهند ولي متاسفانه احتمال عکس اين موضوع آزاديقبلي داشته باشند و امکانات بيشتري براي پيشبرد 
 .قدرتمندتر است

                                                 
ها معموال  هاي باال را درا ختيار خود دارند و اين موقعيت کند که در هر جامعه موقعيت  اليت يا نخبگان در جامعه شناسي و سياست به گروهي از اشخاص و محافل اشاره مي 3
 .شود آنان دست به دست مي بين
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ها  يشتري به آن که مردم اميد ب-در نتيجه گروه جديد . تر باشند طلب تر و جاه پس از تحکيم قدرت خود شايد ظالمهاي جديد  گروه
کودتا پاسخ مناسبي . خواهد عمل کند تواند بدون دغدغه حقوق بشر و يا دموکراسي هرگونه که مي  پس از تثبيت شدن مي-داشتند 

 .براي مشکل ديکتاتوري نيست

هاي  عضي حکومتب. داي مناسب براي ايجاد تغيير اساسي در ساختار سياسي نيستن هاي استبدادي وسيله ها هم تحت حکومت گيري راي
هاي کشورهاي بلوک  گيري شبيه به راي( کنند  هايي نيز برگزار مي گيري  رايتيک بودن خود، براي حفظ ظاهر دموکراديکتاتوري گاهي

صحه گذاردن مردمي و انتخاب يکي از کانديداهاي اي هستند که تنها به منظور  هاي بسته پرسي ها هه گيري اما اين راي) شرق سابق 
همانگونه که ( اگر کانديداهاي مخالفي اجازه حضور در انتخابات بيابند و برگزيده هم بشوند . شوند ن شده ديکتاتور، انجام ميچي دست

شود، گاهي نيز  نتايج انتخابات به سادگي از طرف ديکتاتور رد مي)  در نيجريه روي داد ۱۹۹۳ در برمه و در سال ۱۹۹۰سال در 
ا را از تخت ه اي که آن گيري ديکتاتورها هيچگاه به سادگي اجازه راي. شود ده، دستگير و حتي اعدام ميارعاب ش» پيروز « کانديداي 

 . را نخواهند دادپادشاهي به زير بکشد

هاي  برند و يا کساني که براي رهايي از چنگال ديکتاتور به تبعيدگاه هاي ديکتاتوري رنج مي بسياري از افرادي که تحت حکومت
اين افراد اميد خود را به نيروهاي خارجي . اند، باور ندارند که مردم تحت ستم بتوانند خود را آزاد سازند خارجي رفتهخودخواسته 

 .به باور آنان فقط کمک بين المللي توان کافي براي به پايين کشيدن ديکتاتور را داراست. بندند مي

همانگونه که ذکر شد، در اين . کند هاي زماني خاصي بروز مي ارند در دورهاين ديدگاه که مردمان تحت ستم توانايي عملکرد موثر را ند
ها مردم تحت ستم نااميد بوده و موقتا توان مبارزه را ندارند چرا که اعتماد به نفس الزم براي مواجهه با ديکتاتوري را از دست  برهه
بندند و منتظر  اي اميد رهايي را به ديگران مي ي است که عدهدر اين شرايط طبيع. شناسند راهي براي نجات خويش نمينيز اند و  داده

تواند توسط اتفاق نظر کشورهاي ديگر، سازمان ملل  اين نيروي نجات دهنده خارجي مي. مانند هاي نيروهاي بيگانه باقي مي دخالت
 .ر کشور باشدمتحد، کشوري خاص و يا تصويب قوانين بين المللي اقتصادي و سياسي عليه ديکتاتوري موجود د

اصوال اين توکل و اعتماد شايد . وجود داردموانع بزرگي در راه اعتماد و توکل به منجيان بيگانه آيد اما  اين سناريو به نظر دلچسب مي
 وجود ندارد و اگر دولتي خارجي براي تغيير وضعيت - که عمال دخالت کند -اي    چرا که معموال هيچ منجي خارجيمورد باشد بي

 . معموال نبايد به آن اعتماد کرد له کند،مداخ

 : ورهاي بيگانه وجود دارد اشاره کنيمدر اينجا الزم است به چند حقيقت ناگوار که معموال در پشت پرده انتظار کشيدن براي دخالت کش

ها   و يا حتي از آنهاي ديکتاتوري مدارا کرده کشورهاي ديگر معموال به منظور ارتقاء وضعيت اقتصادي و سياسي خود با دولت •
 . کنند حمايت مي

 مردم تحت ستم  کنند، هايي که براي آزادي خود تالش مي کشورهاي بيگانه شايد ترجيح بدهند به جاي نگاه داشتن گروگان •
 .را در برابر اهداف ديگر معامله نمايند

هاي  ليه ديکتاتوريمي بر کشورها، عهاي خارجي تنها براي به دست آوردن کنترل اقتصادي، سياسي و يا نظا بعضي از دولت •
 .کنند  فعاليت ميموجود در آن

هاي داخلي شروع به لرزاندن  کنند که مقاومت نيروهاي بيگانه تنها در صورتي به صورت فعال براي نجات کشوري مبارزه مي •
 .دشا به جهانيان نشان داده باهاي اين رژيم ر  هاي ديکتاتوري کرده و از اين طريق ستمگيري پايه

هاي  در اين وضعيت جامعه و توده. دهند  ادامه ميبه حيات خويشداخلي تقسيم قدرت نحوه حله نخست به دليل مرها در  ديکتاتوري
. اي معدود از افراد انباشته شده است  بيش از حد ضعيف هستند و ثروت و قدرت در دست عدهم براي ايجاد مشکل عليه ديکتاتورمرد
ها در نهايت وابسته  المللي متاثر و حتي تضعيف شوند، ادامه حيات آن ها ممکن است از عملکرد نيروهاي بين ريرغم اينکه ديکتاتو علي

 .به فاکتورهاي داخلي است

هاي اقتصادي  براي مثال تحريم. تواند بسيار مفيد واقع شود ها مي هاي جهاني از آن هاي مخالف داخلي، حمايت در صورت وجود حرکت
هاي مختلف سازمان ملل  المللي، محکوميت توسط بخش هاي بين ها، قطع روابط ديپلوماتيک، اخراج از سازمان منوعيتالمللي، م بين
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داخلي، احتمال قدرتمند نهضت مقاومت يک به هرحال، در غياب . ها باشد تواند کمک عظيمي براي اين حرکت متحد و موارد مشابه مي
 . چنداني نخواهند داشتتاثيرا نيز وقوع موارد باال کم بوده، در صورت اجر 

 

 مواجهه با واقعيت

 : از پا درآورد، چهار قدم اصلي بايد برداشته شود  هنگامي که کسي بخواهد يک ديکتاتوري را با حداقل هزينه

 .هاي مقاومت در مردم تحت ستم تقويت شود الزم است اراده، اعتماد به نفس و مهارت .۱

 . هايي از مردم تحت ستم ايجاد و تقويت شود قل و سازمانهاي اجتماعي مست الزم است گروه .۲

 الزم است نيروي داخلي قدرتمندي ايجاد شود و .۳

 .اي براي کسب آزادي طراحي شده، با مهارت اجرا شود الزم است طرح استراتژيک خردمندانه .۴

 . مبارزات داخلي خود را تقويت کنندبه خويش متکي شوند و قواي هاي درگير بايد ي است که گروهمبارزه براي کسب آزادي، زمان
 :گفته است   هاي انگلستان، عليه اجارهايرلنديان اعتصابي  در جمع ۱۸۷۹ در ٤همانگونه که چارلز استوارت پارنل

با ايستادن در کنار يکديگر خود را . . . الزم است تنها بر اراده خود اتکا کنيد . . . تکيه بر دولت هيچ سودي ندارد « 
 خود را سازمان ،، پيوندها را بين خود برقرار کنيد. . .کساني که ضعيف هستند را تقويت کنيد . . .  يد ياري کن

 . و بايد پيروز شويد. . . دهيد 

 ».  به کرسي خواهد نشست -  آنگاه و نه پيش از آن- را براي به کرسي نشاندن مهيا کرديدي خودوقتي که تقاضا

 ينيروياستفاده از و منضبط جاعانه شدر صورت اتخاذ يک استراتژي هوشمندانه، عمل و ،  و متکي به خودقدرتمند نيرويي دارا بودن با 
 .باال بايد برداشته شونداساسي اي سرانجام فرو خواهد ريخت ولي در ابتداي راه چهار گام   هر ديکتاتوري،اصيل

خواهند آزاد  مردمي است که مي ها نهايتا وابسته به عملکرد يهمانگونه که در اين بحث مشاهده کرديد، آزاد شدن از قيد ديکتاتور
 اينگونه مبارزات وسيلهکه هاي سياسي يا مبارزات غير خشونت آميز که ذکر شد نشان داد  طلبي مواردي از انواع مبارزه. زندگي کنند

شود با معرفي و  هاي بعدي تالش مي فصلدر . نيافته استهنوز توسعه چنداني ولي اين گزينه خوبي براي دستيابي به آزادي است، 
 مذاکرهالبته در ابتدا الزم است به مبحث . ها نشان داده شود تشريح دقيق مبارزه غير خشونت آميز راهي موثر براي مقابله با ديکتاتوري

 .ها نگاهي بياندازيم به عنوان راهي براي عقب راندن ديکتاتوري

                                                 
 . هاي کار وي تاکيد بر مبارزات پارلماني به جاي توسل به خشونت بود اخصاز ش.  رهبر مبارزات مردمي ايرلند عليه انگلستان 4
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 فصل دوم

 

 خطرات مذاکره

ممکـن   اي از مـردم   با ديکتاتوري وجود دارد عدهرودرروييمشکالت بسياري که در  در مواجهه باهمانگونه که در فصل اول بررسي شد، 
پايـدار  يابي به دموکراسي، ممکن اسـت تفـوق     با نااميد شدن از دست ديگران .نشيني نمايند   است به وضعيت فرمانبرداري منفعالنه عقب     

هـا   گـري   يافتـه، بـه وحشـي    بتوانند به عناصري مثبت دسـت  مصاحله و توافق  مذاکره وديکتاتوري را پذيرفته، اميدوار باشند تا از طريق   
 .ايانه، باعث اينچنين تفکراتي استگر هاي واقع ظاهرا فقدان گزينه. خاتمه دهند

توانـد   هر فردي نمـي آيا پس چرا بايد در اين مسير قدم بگذاريم ؟ .  ندارد چشم انداز مطبوعي  ،  رحم  بيهاي     عليه ديکتاتوري  جديمبارزه  
 موجود خاتمـه دهـد ؟ آيـا     از طريق مذاکره به صورت تدريحي به ديکتاتوريتا  و تالش نمايد بيابدهايي براي صحبت    راه و   منطقي باشد 

بـا ايـن   متقاعـد کننـد و    اش سلطهكم كردن تدريجي ت به ي را نسبو ،حس انسانيت ديکتاتوربا متوسل شدن به توانند  نميها    دموکرات
   حکومتي دموکراتيک بوجود آورند ؟روش، در نهايت، 

هـايي کـه شـايد در شـرايط سـخت، بـه        ديکتاتورها، شايد دموکرات .  نيست طرفک  ي در   ، به تمامي  ،حقيقتكه  شود     مي استداللگاهي  
کـن اسـت از طريـق تشـويق و تـذکر،      ديکتاتورهـا مم اي تصور کنند که  شايد عدهحتي يا . اند  را درست درک نکرده    اند  خوبي عمل کرده  

بـه ديکتاتورهـا    شـود کـه   اسـتدالل ممکـن اسـت    . فرما شده است، حذف کنند       خود را از شرايط سختي که بر جامعه حکم         رضايتمندانه
ي کـه نيروهـاي مبـارز    شود که در صورت اين ميصبحت از . ي پيشنهاد داد که در آن هر دو طرف سود ببرند          " برد -برد  "توان راه حل      مي

 خـارجي انجـام   حتـي دولتـي   خبره يا  افرادبا همكاريممکن است اين امر  که     (دموکرات به صورت صلح آميز به منازعات خاتمه دهند        
 يـک جنـگ   تي اگـر نـه  ح - اي سخت  مبارزه از،آيا اين راه حل .هاي مبارزات آتي نخواهد بود   خطرات و رنج  تحمل  احتياجي به   ،  )گيرد  

  نيست ؟بهتر  -  باشدغير خشونت آميزاي  مبارزهکه نظامي، 

 

  مذاکرههاي محدوديت و ها شايستگي

در . دنفراموش يا رد شـو  به هيچ وجه نبايد د،نزماني که کارآيي دار و هستند ابزاري بسيار مفيد در حل رده خاصي از مشکالت        اتمذاکر
کي مذاکره ي  -  مصالحه قابل قبول است    خاطر و به همين     -  نيست  بنيادي که صحبت بر سر موضوعات    هنگامي  ها و به      بعضي از موقعيت  

مثال خوبي از کاربرد مناسب سطح دستمزد کارگران  اعتصاب کارگري به منظور باال بردن       . ست ا ها   حل نمودن کشمکش   ها  از بهترين راه  
ري هـاي کـارگ   اما کشمکش.  نظر دو طرف خواهد بود   بينابيناال جايي   مصاحله نهايي احتم  وضعيت مورد    : است  کشمکشيک  مذاکره در   

يا تاسيس آزادي   و  اي ستمگر     اي که در آن بحث بر سر وجود ديکتاتوري          کامال با منازعه  گيرد    صورت مي هاي قانوني     از طريق اتحاديه  که  
  .سياسي است تفاوت دارد

مـذاکره  پيشرفت و توسعه آينـده يـک جامعـه اسـت،       انساني يا زاديآيني، مرتبط با اصول د بنيادينهنگامي که بحث بر سر موضوعات      
تنهـا  . توان مصالحه نمود بر سر بعضي موضوعات نمي. اي رضايت بخش براي دو طرف نيست حلي مناسب براي رسيدن به نتيجه راهديگر  
 ايـن تغييـر نتيجـه     . وعات بنيادين را حراست نمايـد     وض م  گونه که شايسته است،     تواند آن   ميخواهان    قدرت به نفع آزادي   در روابط   تغيير  

ه اين به آن معنا نيست که هيچگاه نبايد از مذاکره استفاده کرد بلکه نکته اين است کـه بـدون وجـود يـک                       تالب. مبارزه است، نه مذاکره   
  .تهاي نيرومند نيس بينانه براي حذف ديکتاتوري  مذاکره راهي واقع نيروي مخالف دموکراتيک قدرتمند،
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کننـد،    ديکتاتورهايي که کامال در موقعيت خود احساس اطمينان مي        . مطمئنا در بسياري مواقع مذاکره اصوال گزينه قابل انتخابي نيست         
  ناپديـد «ره کنندگان دموکرات ممکـن اسـت   احتماال پيشنهاد مذاکره از سوي رقباي دموکرات را رد خواهند کرد يا پس از شروع، مذاک           

  .»ها به گوش نرسد  ز خبري از آنشوند و ديگر هرگ

 

 تسليم از طريق مذاکره ؟

کـه  در وضـعيتي     بخصـوص    .هـاي خـوبي دارنـد       ند معموال انگيزه   که طرفدار مذاکره هست    هاي مخالف ديکتاتوري    افراد مستقل و يا گروه    
 ه باشد به پيروزي نهايي دست پيدا کنـد، ستولي نتوانبوده در جريان  رحم اي بي بر عليه ديکتاتورياي مسلحانه براي چندين سال      مبارزه

از به وضوح در مواقعي که ديکتاتور مذاکرات بخصوص  .با هر مرام و عقيده سياسي طرفدار صلح باشند        اکثريت مردم   قابل درک است که     
ها به موضـوعي      در بين دموکرات   هاي ناشي از جنگ ديگر براي مردم قابل تحمل نيست           صدمات و خرابي  است و   برخوردار  ظامي  برتري ن 

ها جامه عمل  هاي دموکرات هر راه حلي که بتواند به بعضي از خواستهدر اين وضعيت . توان درباره آن صحبت کرد      که مي شود    تبديل مي 
 . بپوشاند و به چرخه خشونت و خشونت متقابل خاتمه دهد، شديدا وسوسه کننده خواهد بود

توانـد سـريعا توسـط خـود      خشونت مي. پيشنهادي رياکارانه استروهاي مبارز دموکرات ف ديکتاتوري به ني   از طر  "صلح"پيشنهاد  مسلما  
تواننـد خـود بـدون        ها اگر بخواهند مي     آن. اي از اعالن جنگ بر ضد مردم خود دست بردارند           ها لحظه   ديکتاتورها خاتمه يابد تنها اگر آن     

ازي زندانيان سياسي، خاتمه شکنجه، توقف عمليات نظامي، رها کردن      اي براي باز پس دادن احترام و حقوق نوع بشر، آزادس            هيچ معامله 
 .حکومت و عذرخواهي از مردم پيشقدم شوند

عالقمنـد  ديکتاتورهـا  احتمـاال  ، هسـتند وجـود  مهاي مقـاومتي خشـمگين نيـز       جنبشدر مواقعي که ديکتاتورها قدرت کافي دارند ولي         
آينـد   خـوش شايد به نظـر  دعوت به مذاکره . دعوت کنندتسليم به صلح آنان را  برقراريب مذاکره با مخالفين در زير نقابا  تا   خواهند بود 

 .باشد در اتاق مذاکره ممکن است خطرات بسياري در کمين اما بيايد

اال احتمـ ديکتاتورهـا  شوند،  حقيقتا تهديد مي  مند هستند و نيروهاي ديکتاتوري        قدرتواقعا  از طرف ديگر در وضعيتي که نيروهاي مبارز         
مشخص است که در هـيچ يـک از       .  را حفظ کنند   ها  ان کنترل خود بر کشور و دارايي       تا حد امک    مذاکره با توسل به   تا   تالش خواهند کرد  

 .نمايند کمک ديکتاتورها نبايد با نشستن بر سر ميز مذاکره، به پيشبرد اهداف ها دموکراتها  اين حالت

وقتـي مسـائل     .هايي که عمدا از سوي ديکتاتورها در روند مذاکره گنجانده شده است، باشـند               تلهخواهان بايد با تمام دقت، مراقب         آزادي
نمـودن  تسـليم   بـراي  باشـد  تالشـي  شـايد  ،مـذاکره از طـرف ديکتاتورهـا   دعوت به پايه اي همچون آزادي هاي سياسي در ميان است،        

مذاکره براي پايـان مبـارزات تنهـا در حـالتي بايـد مـورد قبـول         دعوت به .دولتيهاي     خشونتو ادامه روند     آميز نيروهاي دموکرات    صلح
المللـي را      امـن تـا اولـين فرودگـاه بـين          مسيرخواه واقع شود که قدرت ديکتاتور کامال از بين رفته و وي درخواست يک                 نيروهاي آزادي 

 . داشته باشد

 

 قدرت و عدالت در مذاکره

هاي رمانتيـک نسـبت بـه     بعضي از ديدگاه، الزم است يايد بيش از حد خشن به نظر ب ، برداشتي  درباره مذاکره  قضاوتگونه  اين  اگر  حتي  
 .ها داريم داوري براي درک روند مذاکره، احتياج به فکري باز و به دور از پيش.  کمي تعديل شوندمذاکره

مسائل مورد اختالفي که ايجـاد  حل   و بر سر امور مجادله آميز ي برابرمذاکره به معناي نشستن دو طرف يک مجادله بر سر ميز و صحبت         
هـاي مختلـف و     در مذاكرات، عدالت نسبي، ديـدگاه اول اينکه. دو نکته بايد هميشه به خاطر سپرده شوند  . نيستاند،    کننده مجادله بوده  

 پايـه ار زيـادي بـر      مذاکره تا حـد بسـي     نامه حاصل از      محتواي توافق  دوم اينکه    .كه اصل مطلب مذاكره را معلوم مي كنند        اهداف نيستند 
 . شود  ميطرفين، مشحصظرفيت قدرت 

در پشت ميز مذاکره طرف مقابل از رسيدن به توافق نـاتوان             در صورتي که     .مورد مالحظه قرار گيرند   بايد    هاي بسيار دشواري مي     پرسش
در صـورتي کـه    ،اي حاصل شد نامه فقتوا اگر  هايي براي رسيدن به اهداف خود خواهند داشت ؟ در آينده چه راه  باشد، هر يک از طرفين      
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توانـد   چکار مـي  ، طرف مقابل  طرف عهد خود را بشکند و بر خالف تعهد نامه از نيروهايش براي رسيدن به اهداف خود استفاده کند                  يک  
  بکند ؟

اينگونـه   در مورد ممکن استهرچند که . شود در مذاکرات توافق از طريق ارزيابي درست يا نادرست بودن مسائل مورد بحث حاصل نمي     
 هـا  دمـوکرات . شـود  حاصل ميهاي درگير  ميزان قدرت مطلق و نسبي گروهنتيجه نهايي بر اساس ارزيابي  شود اما بحثبسيار  موضوعات  

ديکتاتورها براي اطمينان از حفظ کنترل خود توانند بکنند ؟    هاي خود مطمئن شوند، چکار مي       نفي نشدن حداقل خواسته   براي اينکه از    
رسـد بيشـتر از همـه     به نظر مي، اي حاصل شود نامه  توافق؟ به عبارتي ديگر اگر      بايد بکنند    نيروهاي مخالف چه     خنثي کردن بر کشور و    

 به صـورت بـاز   ارزهو سپس محاسبه چگونگي پايان مبظرفيت اعمال قدرت دو طرف مذاکره مقايسه از طرفين از  يک   خمين هر ل ت صحا
  .خواهد بود

. هستنددر عين حال بايد به اين موضوع توجه نمود که هر يک از طرفين براي رسيدن به اهداف خود حاضر به گذشتن از چه چيزهايي              
شـي  رسـد و بخ  خواهد مي  به بخشي از چيزي که ميهر طرف. تقسيم اختالفاتو اين يعني    ؛  گيرد   صورت مي   در مذاکرات موفق مصالحه   
  .کند از اهداف خود را رها مي

نيروهاي پيشرو دموکراسي کـدام        ؟ ديکتاتور دارند واگذاري به    چه چيزي براي     دموکراسيديکتاتوري مطلق نيروهاي پيشرو     وضعيت  در  
( بـه ديکتـاتور        در دولت آينـده    پايدار   ينقشمطابق قانون اساسي    ها    دموکرات آيا الزم است     هاي ديکتاتوري را بايد بپذيرند ؟       درخواست

 ماند ؟  از دموکراسي چه چيزي باقي ميدر اين صورتبدهند ؟   )جات نظامي ب سياسي و چه دستهاحزاچه 

نتيجه چگونه صلحي خواهد بود ؟ آيـا زنـدگي          :  الزم است بپرسيم      همه چيز در مذاکره خوب پيش برود، آنگاه         که مفرض کني اگر  حتي  
    ؟دادند مي را شروع کرده و يا ادامه   مبارزهها اتدموکربود که وضعيتي خواهد بهتر از 

 

 ديکتاتورهاي قابل سازش

شـکل  تغييـر   ثـروت،   قدرت، موقعيت،   : هاي مختلفي براي تحت سلطه درآوردن داشته باشند           ها و انگيزه    ديکتاتورها ممکن است محرک   
ها براي وي قابل      ، هيچ يک از اين اهداف و انگيزه       قعيت فعلي   موگيري ديکتاتور از      بايد دانست که در صورت کناره     . جامعه و موارد مشابه   

 .  اهداف خويش را حفظ نمايد تاکرد تالش خواهد ديکتاتورر مذاکره د. ابي نخواهد بوديدست

ف تحـت  ها بـا هـد   اين وعدهنامه حاصل از مذاکره تقبل کنند، نبايد فراموش کرد که          توافقو پيماني که ديکتاتورها در       هر وعده رغم    علي
 .ها را زير پا خواهد گذاشت نامه شرمانه توافق ديکتاتور هرگاه بخواهد، بي اند و  دموکرات داده شدهمخالفانسيطره نگاه داشتن 

توقـف مبـارزه   . . خواهنـد شـد   ناكـام  زيـاد احتمـال  هب  ،بپذيرندها، توقف مبارزات را  به منظور به تعويق انداختن سرکوب      ها  دموکراتاگر  
مهار نيروهاي مخالفت داخلي و خارجي از برابر ديکتاتور برداشته شـود، وي            که    همين. ها نشده است    گاه باعث تقليل سرکوبي   تقريبا هيچ 

باعـث  هاي مردمي معوال نيروي مقـاومي کـه    از ميان رفتن مقاومت. خواهد پرداختفشار و خشونت  تر از قبل به اعمال        وحشيانهاحتماال  
عليه هركسـي  ،  در اين وضعيت خواهند توانست    حاکم مستبد . برد   مي مياناز  شود را      مي  ديکتاتورسوي  از   خشونت   بکارگيرييت  محدود

دليل پايين بودن توان مقابلـه در مـا،   به حاکم مستبد تنها : " هاراني گفته است د شريکريشناالل همانگونه که  .كه اراده كند، عمل نمايد    
 . "کند قدرت ضربه زدن به ما را پيدا مي

تقريبـا در تمـامي   .  است است، حياتي بنيادي  بحث بر سر موضوعات     ها    در آن در منازعاتي که    براي ايجاد تغيير     - مذاکره    و نه  -ومت  مقا
مـذاکره کـه از   توافق حاصل از   پيروزي در بيشتر مواقع نه از طريق        .  ادامه پيدا کند   خروج کامل ديکتاتور از قدرت    موارد، مقاومت بايد تا     

هـاي    همانگونه کـه در فصـل  -صحبت ما  .آيد  مندترين ابزارهاي مقاومتي به دست مي       ترين و قدرت    مناسب هوشمندانه از     استفاده طريق
 بـراي  مبـارزاتي منـدترين ابـزار     قـدرت ،مبارزه غير خشونت آميزطلبي سياسي يا   اين است که مبارزه-بعدي به تشريح بيان خواهد شد    

 .آزادي استکسب 
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 چگونه صلحي ؟

 هـر  .نياز استدقيق بسيار تفکر موجود، به مذاکره نمايند، به دليل مخاطرات    با يکديگر    ديکتاتورها   و ها  دموکرات اصوال قرار باشد که      اگر
ظلـم و پـذيرش منفعالنـه      در برابـر    عت مطلق   اطا.  عدالت نيست  صلح با آزادي و   مقصودش  لزوما  کند،     استفاده مي  صلحکسي که از واژه     

داشت، صلحي که منظور     هيتلر هم ادعاي صلح      .اند، صلح نيست    مرتکب بيرحمي شده  انسان  صدها هزار   ري که عليه    هاي ستمگ ديکتاتور
  . نيست زندان و گورستانآرامش چيزي بيشتر از ديکتاتور معموالصلح . از آن اطاعت بي چون و چرا در برابر اراده وي بود

دچـار  رونـد مـذاکره   نفـس  در  اهـداف آن و حتـي     درانـد گـاهي       وب شروع شده  با نيت خ  مذاکراتي که   .  وجود دارند  همخطرات ديگري   
اند به روند مـذاکره      که قبول کرده   متخصصين مذاکره خارجي   و يا    طرفدار دموکراسي  عالوه بر اين مذاکره کنندگان       .شوند  سردرگمي مي 
داليـل مختلـف از      از ايـن بـه       شکه پـي  طا نمايند    اع ديکتاتور بين المللي به     يامحلي   ١مشروعيتي،  در قدم اول  ممکن است   کمک کنند،   

بـدون وجـود ايـن مشـروعيت سـخت مـورد نيـاز،        . فاقد آن بوده است. . .  ها و      حقوق بشر، سفاکي   نقض،  دولتجمله تصرف غيرقانوني    
يت بـراي ديکتاتورهـا   نمايندگان صـلح نبايـد فـراهم کننـده مشـروع     . توانند به فرمانروايي بي حد و مرز خود ادامه دهند  ديکتاتورها نمي 

  .باشند

 

  اميدواري برايداليل

 .از مبارزات دموکراتيک تن به مذاکره بدهنـد       ممکن است به دليل نااميدي        شد، رهبران نيروهاي مخالف    اشارهپيش از اين    همانگونه که   
 کننـد  ي ديکتاتوري زنـدگي مـي     ها   مردمي که تحت حکومت    .ديکتاتوري پايدار نيست  . ستانااميدي قابل تغيير    ضعف و   اما اين احساس    

: ها قبل گفته اسـت         ارسطو قرن  .مند باقي بمانند    به ديکتاتورها هم نبايد اجازه داده شود تا بصورت نامحدود قدرت           و   بمانندنبايد ضعيف   
 عمـر  گـاه  مستبد هيچهاي   حکومت،در طول تاريخ. . . ها دارند  کمترين عمر را در ميان انواع نظام      استبدادي  هاي     اليگارشي و حکومت    «

 نمـود هاي آنان دامن زد و قدرت ديکتاتورهـا را متالشـي    به ضعفتوان   مي؛پذيرند  آسيبهمهاي امروزين    ديکتاتوري ».اند  درازي نداشته 
 ..)در فصل چهار با جزئيات بيشتري به اين نقاط ضعف خواهيم پرداخت(

 ممکـن اسـت در بـازه زمـاني نسـبتا      هـا  اين حکومت ساخته است که روشنو نشان داده را ها  تاريخ معاصر صدمه پذير بودن ديکتاتوري  
چکسلواکي در  آلمان شرقي و    در   در لهستان،    ها  ديکتاتوري کمونيست کافي بود تا     ) ۱۹۹۰ تا   ۱۹۸۰(  فقط يک دهه     : فروبپاشند يکوتاه

هـاي نظـامي کـامال      ماال مبارزات عليـه ديکتـاتوري    در السالوادور و گوات    .زدفروبريچند هفته بيشتر طول نکشيد،      اين زمان    ۱۹۸۹که در   
در . فروريخت رژيم نظامي قدرتمند شاه ايران در طول چند ماه       .ند نياز داشت  وقتدو هفته   هرکدام تنها به حدود     مقابله،  شده براي   آماده  
آشـکار شـدن قـدرت      بـا   ت متحده   اياال دولت   : چند هفته سقوط کرد    طي مردمي    فشارهاي برابرديکتاتوري مارکو در فيليپين در       ۱۹۸۶

در براي کودتاي ارتجـاعي     تالش   ۱۹۹۱و در آگوست    در شوروي   .  از رييس جمهور مارکو را رها کرد       به سرعت حمايت  ،  نيروهاي مخالف 
هـاي سـال تحـت سـلطه           که سـال   دهندگاني  رايز آن نيز، بسياري از      پس ا . متوقف شد سياسي مردم   هاي    طلبي مبارزهطول چند روز با     

  .اند استقالل خود را به دست بياورند اند فقط در طول چند روز، چند هفته و يا چند ماه توانسته هبود

آميـز هميشـه بـه زمـان       کنند و در مقابل ابزارهاي غير خشونت        آميز هميشه سريع عمل مي      سنتي که ابزارهاي خشونت   اين باور عمومي    
براي ايجاد تغيير در سطح زيرين جامعه معموال بـه زمـان زيـادي      هرچند که    . صحيح نيست  به هيچ روي  زيادي براي پيروزي نياز دارند      

 .دهد روي مي  نسبتا سريعآميز نبرد حقيقي عليه ديکتاتوري ارزات غير خشونت است، اما در مباحتياج 

هـايي کـه    مثـال . يگر نيستددر سويي  شدن  ديکتاتور  در يکسو و تسليم     دامه جنگي نابودگر    اجتناب از ا   براي    موجود گزينهمذاکره تنها   
 وجـود  اي ديگـر نيـز     گزينـه خواهد کسي که صلح و آزادي را تواما مي براي دهد که نشان مي -هاي فصل يک   به همراه مثال  -ارائه شد   

 .طلبي سياسي مبارزه  :دارد 

                                                 
 . بودن تفاوت دارد "ق شرع مطاب"  است و منظور از آن قانوني بودن و حقانيت است و با Legitimacy مشروعيت ترجمه عبارت 1
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 فصل سوم

 آيد ؟ قدرت از کجا مي

 و تشکيالتاستراتژيک، باالي  رسيدن به اين هدف نياز به مهارت اي نيست و دي از طريق صلح کار سادهدستيابي به آزابه طور قطع 
وثر قدرت خود،  مکارگيري هب بدون ها دموکرات.  هستهمنيازمند قدرت رسيدن به آزادي ها  عالوه بر همه اين. ريزي دارد برنامه
 . اميدوار باشندتوانند به پايين کشيدن ديکتاتوري و تاسيس آزادي سياسي  نمي

 ي ديکتاتورها توان تجهيز چه نوع قدرتي را دارند که براي نابودهاي مخالف دموکرات است ؟ پذير امکاناين امر چگونه دستيابي به ولي 
پاسخ اين سوال در درک مفهوم غالبا ناديده گرفته شده قدرت سياسي   شد ؟اش کافي با هاي نظامي و پليسي شبکهتمامي با وجود 

  .اند برخي حقايق اساسي، بسيار ساده. اين ديدگاه کار سختي نيستدرک . نهفته است

 

 ها افسانه ارباب ميمون

آشکار ه  قدرت سياسي را  به خوبي مفهوم مورد غفلت واقع شد- براي مثال -تمثيلي چيني و متعلق به قرن چهاردهم از ليو جي 
  : کند مي

مردم چو . گذارند ، زندگي را ميبه خدمت خود گماشته بودهايي که   ميموناز طريقچو پيرمردي ملوک الطوايفي در استان 
 . گفتند مي )  ارباب ميمون( کونگ - جوويبه 

ها را براي  بقيه ميمونداد تا  ا دستور ميه  آن ترين کهنسالکرد و به  ها را در حياط به صف مي هر روز صبح ميمونپيرمرد 
هاي   يک دهم ميوهبايست نون اين بود که هر ميموني ميقا. ها راهنمايي کند  کوهسمتبه  ها و درختان  از بوته آوري ميوه جمع

 مامي ت.خوردند رحمانه شالق مي کردند بي کساني که از اين کار سرپيچي مي .داد جمع آوري شده خود را به پيرمرد مي
 .يت نداشتجرات شکاها  از آنها از اين زندگي در رنج بودند ولي هيچ يک  ميمون

ديگران . » را کاشته است ؟ هاي ميوه ها و بوته  آيا پيرمرد اين درخت«: پرسيد  ها ديگر ميمون از ي کوچکيک روز، ميمون
توانيم  ما بدون اجازه پيرمرد نميآيا « : ره پرسيد ميمون کوچک دوبا. »اند  در طبيعت رشد کرده ها آن  !نه « : پاسخ دادند 

به پيرمرد وابسته بايد پس چرا « : ادامه داد کوچک ميمون » . توانيم  ميآري،« :  ديگران پاسخ دادند .»ميوه بچينيم ؟ 
 .»؟ چرا بايد به وي خدمت کنيم ؟ باشيم

  .اگهان به آگاهي رسيده، بيدار شده بودندها ن  ميمونهمه ميمون کوچک حرف خود را تمام کند،قبل از اينکه حتي 

خود موانع را برداشته و  حياط را پاره کرده، اطرافها تورها و حصارهاي  به خواب رفتن پيرمرد، ميمونپس از در همان شب 
 .گاه بازنگشتند  و هيچبا خود به جنگل برده بود را در انبار ذخيره کردههايي که پيرمرد  ها همچنين ميوه آن. را آزاد کردند

 . پيرمرد از گرسنگي جان سپردسرانجام
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يا اين مردم همچون  آ.کنند شان حکومت مي ها با حيله و نه با قوانين عادالنه بر مردمان آدم از  بعضيدر جهان « : گويد  زي مي-لي-يو
هاي آنان ديگر  ها به آگاهي برسند، حيله ن خود  آگاه نيستند، به محض اينکه مردمان آها از ناداني اين آدم نيستند ؟  ارباب ميمون

  » .کارگر نخواهد بود

 

  قدرت سياسيمورد نيازمنابع 

اي که بدون آن   همکاري.، محتاج هستندکنند ها حکمراني مي ي که بر آنمردمهمکاري ديکتاتورها به . موضوع ساده استاصل 
 : شوند  اين منابع قدرت سياسي شامل موارد زير مي. نمايند  ابقاء آن رانخواهند توانست منابع قدرت سياسي خود را تامين کرده و 

سبت به فرمانبرداري از آن، تعهدي نها   است و آن حکومت قانونيميان مردم نسبت به اينکه در باور عمومي  ،مشروعيت •
 .اخالقي دارند

يا به حکام کمک کنند و  اري مييها هم نهايي که از حکام اطاعت کرده، با آ تعداد و اهميت افراد و گروه ،منابع انساني •
 .نمايند مي

هاي همياري دهنده  براي حکومت به منظور انجام اعمال بخصوص مورد نياز است و توسط افراد و يا گروه، دانش و  مهارت •
 .شود تامين مي

به  و مساعدت،  از حکامريممکن است مردم را وادار به فرمانبرداکه فاکتورهاي رواني و ايدئولوژيکي  ،فاکتورهاي غيرعيني •
 .دنمايها ب آن

ها، منابع طبيعي، منابع مالي، سيستم اقتصادي و  دارايي از دسترسي و اعمال نظر که حکام بر روي ميزاني ،منابع مادي •
  .وسايل ارتباطي و حمل و نقل دارد

به کنند   کساني که از همياري دريغ مييا بر ضد متمردين ها مجازات به بکارگيري و يا تهديد بکارگيري ها و کيفرها، جريمه •
هايش ضروري   سياستاجراي که براي بقاي رژيم و اي اطاعت و همياري.  آنان طاعت و هميارياکسب اطمينان از منظور 
 .است

ي  نهادهاها و اري تعداد بيشماري از انسانهمي تمامي اين منابع، وابسته به پذيرش رژيم، فرمانبرداري و اطاعت مردم و  به هرحال،
  ..يک از اين منابع وجود ندارد تضميني براي استمرار هيچ. .اجتماعي با حکام هستند

 قدرت دولت افزايش ظرفيتو در نتيجه دهد  قدرت را افزايش ميحکام به منابع  دسترسي  مردم،  اطاعت و حمايت واري کامليهم
 . يابد مي

براي اي که   قدرت سياسيدسترسي آنان بههادها از مهاجمين و ديکتاتورها مردمي و ننيروهاي همياري گيري  بازپساز سوي ديگر 
دسترسي به اين منابع، قدرت ديکتاتور کم شده در بدون  .برد از ميان مي کرده يا بکلي  بدان وابسته هستند را کمرنگموجوديت خود 

 .رود از ميان مينهايت 

 به همين دليل .کند حساس هستند ايي آنان براي فعال مايشاء بودن را تهديد ميکه توان و عقايدي نسبت به اعمالديکتاتورها طبيعتا 
. اين پايان داستان نيست اما .نمايند زنند را مجازات مي  سرباز ميکنند و يا از همياري ، اعتصاب مينافرماني کردههايي که  آنديکتاتورها 

 شود  است، نميبقاي رژيم ضروري اطاعت و همياري که براي  ازحديهميشه باعث از سرگيري هم  -  و حتي وحشيگري- سرکوبي

بتوان براي مدت زمان کافي منابع قدرت را محدود کرد و يا حتي قطع نمود، اولين نتيجه شايد به وجود  -ها   با وجود سرکوبي-اگر 
در . يکتاتوري ادامه پيدا خواهد کرد اين قضيه با ضعيف شدن آشکار قدرت د.آمدن ترديد و دستپاچگي در داخل رژيم ديکتاتوري باشد

موجب فروپاشي رژيم خواهد  و در موارد حادتر، گشتهطول زمان، دريغ کردن منابع قدرت از ديکتاتور باعث ايجاد فلج و ناتواني رژيم 
 .قدرت ديکتاتور دير يا زود از قحطي سياسي خواهد مرد .شد

همانگونه که . رانند وابسته هستند به مردم و جوامعي که بر آنان حکم مي ها هم  ديکتاتوري ترين حتي انحصارطلببرخالف تصور عامه، 
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 : بيان کرده ۱۹۵۳دانشمند سياسي کارل دبليو دوچ در سال 

خواه به صورت  اگر قرار باشد قدرت تماميت. استفاده نشودآن  از زياد نيرومند است که زمانيخواه تنها تا  قدرت تماميت
هاي  حکومتاز آنجايي که . مند باقي بماند  قدرتي طوالنياش اعمال شود، بعيد است مدت مردم تحت سلطهدائمي بر عليه 

  لذا  نيازمند پايگاه مردم دارند، در روابط خود بازور به استفاده از ، نياز بيشتري ها دولتديگر  نسبت به انواع خواه تماميت
هاي  ها بايد بتوانند در مواقع نياز بر روي حمايت فعال بخش ه بر اين آن عالو.تري نيز هستند  گسترده تر و حمايت مردمي

 .بزرگي از جامعه حساب کنند

. کند  ميتشريحاش مواجه است را  مهري مردم اي که با بي  وضعيت ديکتاتوري- انگلستان ۱۹پرداز رسمي قرن   نظريه-جان آوستين 
ها   حکومت بگيرند و در اين راه حتي حاضر به تحمل سرکوبي به سرنگون کردناگر اکثريت مردم تصميمکند که  آوستين استدالل مي

. حاصلي نخواهد داشتنيزهاي خارجي   حتي در صورت دريافت کمک،کنند هم باشند، تالش حکومت و افرادي که از آن دفاع مي
 .  داشتنگهاد دائمي توان با زور در وضعيت اطاعت و انقي کند که مردم مبارز را نمي گيري مي آوستين نتيجه

 ي که توده مردم را به عنوان دشمن در برابر خود دارد، ... « زادهشاه استدالل کرده بود که ها نيکولو ماکياولي هم بسيار پيش از اين
 ». شد خواهد تر ضعيفاش  ، رژيمي بنمايدبيشترظلم نخواهد توانست از خود محافظت نمايد و هرچقدر 

 که يهاي قهرمان توان همانگونه که در فصل اول اشاره شد در تظاهرات نروژي ها را مي عملي اين ديدگاهنمونه سياسي بکار گيري 
عليه ها و مبارزات مردمان ديگري که  ها، اسلواک چکها،  مبارزات دليران لهستاني، آلمانيکردند، در  ها مقاومت مي دربرابر اشغال نازي

اي  البته مطمئنا اين موضوع پديده. ، مشاهده کرديت باعث شکست کمونيسم در اروپا شدندها جنگيدند و در نها ديکتاتوري کمونيست
هنگامي که توده مردم همياري خود با . گردد باز مي. م. ق۴۹۵قاومت غير خشونت آميز حداقل به سال موارد م: جديد نيست 

 استراليا  توسط مردم آسيا، آفريقا، آمريکا،نيز بارها و بارها پا، عالوه بر ارومبارزات غير خشونت آميز . نمودندقطع را زادگان رومي  نجيب
 . مورد استفاده قرار گرفته استو جزاير پاسيفيک 

 

 مراکز قدرت دموکراتيک

ها و موسسات  اين گروه. و مستقل از حکومت است و موسسات متعدد غيردولتي ها  جوامع دموکراتيک وجود گروههاي مشخصهيکي از 
هاي تجاري،  هاي ورزشي، موسسات اقتصادي، اتحاديه هاي فرهنگي، باشگاه هاي مذهبي، انجمن ها، سازمان نوادهخا املبراي مثال ش

هاي  سازمانهاي باغباني،  هاي همسايگي، باشگا انجمن، افراد ساکن يک روستاجويي، احزاب سياسي،  آموزي و دانش هاي دانش انجمن
تالش اف خود  به اهدرسيدناين تشکيالت همانگونه که براي . شوند  و غيره مياي ادبيه ، انجمنهاي موسيقي حقوق بشر، گروه

 . پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي نيز برعهده دارند، نقش مهمي درکنند مي

دهي  جهتکنند که از طريق آن مردم بتوانند در  هايي را ايجاد مي ها زمينه آن. مفاهيم سياسي مهمي هم دارنداين تشکيالت ، بعالوه
کنند به صورت ناعادالنه از  احساس مي بخصوص در مواقعي که -ها و دولت  ديگر گروهدر برابر و تاثير داشته باشند اجتماع خود 

اي بر  ، قادر نخواهند بود فشار قابل مالحظهباشند نها  گروهاينکه عضو منفردي  افراد . مقاومت نمايند-کند  هاي آنان تخطي مي خواست
 .  وارد نمايند و مطئمنا هيچ فشاري بر ديکتاتور ، کمتر از آن بر دولت، وجامعه

، مردم نسبتا ها سلب کند را از آنمستقل غير دولتي  تشکيالت اسنقالل و  آزاديديکتاتور بتواند اين است که اگر فوق رآيند بحث ب
هاي جديد   يا توسط سازمانم مرکزي اداره شوند و خود به صورت ديکتاتوري توسط رژيموسسات اگر اين همچنين. ناتوان خواهند شد

 . باشندهاي مختلف اجتماع  قسمتعاملي براي تحت سلطه درآوردن مردم و به عنوان توانند   ميو کنترل شده جايگزين گردند،

اين موسسات وجود  ،را به دست آورد) خارج از حيطه کنترل دولت ( آزادي و استقالل اين موسسات مستقل مدني به هرحال اگر بتوان 
ها در اين  يهايي که از سقوط و يا تضعيف ديکتاتور  نکته مشترک تمامي مثال.ي خواهد بودبسيار مهمعنصر براي مبارزه طلبي سياسي 

 .توسط مردم و موسسات متعلق به آنان است مبارزه طلبي سياسي کتاب ذکر شده، کاربرد وسيع و شجاعانه

ها خواهند توانست به ديکتاتور فشار  دهند که مردم از طريق آن کز قدرت شالوده موسساتي را تشکيل مياين مرا  همانگونه که ذکر شد،



 آيد ؟  قدرت از کجا مي 
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رشد به همين دليل استقالل و . در آينده نيز اين تشکيالت بخشي از نظام يک جامعه آزاد خواهند بود. وارد کرده، با وي مقابله کنند
  .خواهانه است موفقيت مبارزات آزادينياز  پيشها  آن مستمر

نيروهاي مقاومت شود، براي اجتماعي ب موفق به نابودي و يا تحت کنترل درآوردن تشکيالت مستقل مقياسي گستردهديکتاتوري در اگر 
انقالب ي در ط.   بازگردانندپيشينموکراتيک را به تشکيالت کنترل دهايي جديد ايجاد کرده و يا   بسيار مهم خواهد بود که سازمان

با پيوستن به براي چند هفته پديدار شدند و حتي  بسياريمحلي مستقيم   شوراهاي دموکراسي۱۹۵۷ و ۱۹۵۶اي ه ان در سالمجارست
اي غيرقانوني هاي همبستگي  کارگران اتحاديهنيز  ۱۹۸۰ در لهستان دهه از شوراها تشکيل دادنديکديگر يک سيستم حکومتي متحد 

اينگونه بسط . تحت کنترل خود درآوردها را  هاي رسمي تحت نظارت کمونيست اتحاديهت  حتي توانسيايجاد نمودند که در موارد
 . داشته باشدآمدهاي سياسي مهمي تواند پي  مييافتن موسسات

نيز نبايد اينگونه اين اي است و   کار سادهها  نيست که تضعيف و شکست دادن ديکتاتورياين معناها به  مطمئنا هيچکدام از اين حرف
اي نخواهد  صدمهها اين نيست که مبارزه طلبي  مطمئنا معناي اين حرف .د بودنخواهقرين موفقيت ،  ها  تالشيتماميشت شود که بردا

هايي که هنوز در خدمت ديکتاتورها هستند احتماال براي مجبور کردن مردم به همياري و اطاعت، به هر تالشي دست  چرا که آنداشت 
  .خواهند زد

 خاصها بطور  ديکتاتوري.  ممکن استاي پاشاندن هر ديکتاتوري فرواز هم  و عمديرباره قدرت به اين معناست که تجزيه ديدگاه باال د
با  اجازه بدهيد .کند پذير مي هاي سياسي ماهرانه، شديدا آسيب طلبي ه ها را در برابر مبارز آنهستند که داراي مشخصات بخصوصي 

 .العه کنيمرا مطجزئيات بيشتري اين خصوصيات 
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 فصل چهارم

 هايي دارند ها ضعف ديکتاتوري

ها،  هاي جاسوسي، پليس، نيروهاي نظامي، زندان سازمانها  در اين حکومت. دنرس ناپذير به نظر مي ها معموال شکست ديکتاتوري
، منابع طبيعي و توان  مليهاي سرمايه. شوند مندان اداره مي  معدودي از قدرت هاي اعدام همه و همه توسط عده ها و جوخه بازداشتگاه

 .شود روشي مستبدانه توسط ديکتاتورها غارت شده و براي حمايت از اهداف آنان مصرف مي نيز به کشورتوليد 

ناپذيري در برابر اين ضعف،  تصور آن شکست. رسند بيش از حد ضعيف، غيرموثر و ناتوان به نظر ميهاي مخالف  در مقابل، دموکرات
 .زدايد مينيروي مخالف موثري را از ذهن  گونهوجود هرامکان 

 .اما اين همه داستان نيست

 

  پاشنه آشيلتشخيص

زد و  اي نمي هيچ تيري به آشيل جنگجو صدمه .کند خيالي را به خوبي آشکار مي تنان رويينپذير بودن  صدمهباستان يونان از اي  افسانه
 خردسال بود مادرش وي را در آب رودخانه سحرآميز ييل کودک هنگامي که آشچرا که. اش کارگر نبود هيچ شمشيري بر بدن

مادر آشيل از آنجايي که . اما در اين ميان مشکلي وجود داشت. کرد اش را از هرگونه گزندي حفاظت مي بدن که  فروبرده بود١استيکس
مرد هنگامي که آشيل . اي آشيل نرسيدسحرآميز به پاشنه پ آب ب وي را از پاشنه پايش گرفته بود، فرزندش در آ کردنور غوطهبراي 

 که به شخصيراهنمايي در جنگ تروا، با اما در نهايت  .رسيد به نظر ميناپذير   تمامي دشمنان، صدمههاي  برابر اسلحهبالغي شد در
اين حمله  .؛ تنها جاي آسيب پذير در بدن ويگاه بود، يکي از سربازان دشمن تيري به سمت پاشنه آشيل رها کردآ نقطه ضعف وي

کند  موسساتي اشاره ميها و  پذير اشخاص، برنامه  حساس و ضربهقسمتبه " پاشنه آشيل "  امروزه هم عبارت .بار بود مرگبراي آشيل 
 ٢.نيروي محافظي وجود نخواهد داشتکه در صورت حمله به آن، 

ها   غلبه کرد، اما در صورتي که نقاط ضعف آنتوان ميها  همه ديکتاتوريبر . کند قاعده مشابهي براي ديکتاتورهاي ستمگر نيز صدق مي
 .حاصل خواهد شداي کمتر  تر و با هزينه  اين پيروزي بسيار سريع ها تمرکز شود، شناسايي و بر روي آن

 

 هاي ديکتاتوري ضعف

 :توان به موارد زير اشاره نمود  هاي ديکتاتوري مي هاي حکومت از ضعف

يا قطع  سيستم ضروري هستند، محدود شده ها و موسساتي که براي عملکرد ز مردم، گروهممکن است همياري تعداد زيادي ا .۱

                                                 
 )م(نامند  اين رودخانه را رودخانه عالم اسفل مي   در ادبيات ما 1
 .ود را بسته بوداسفنديار به هنگام وارد شدن به رودخانه، چشم خا که ناحيه صدمه پذيز نيز چشم است؛ چرتني در شرق به اسفنديار منسوب بوده و   روئين 2
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 .شود

سلب را هاي جديد را محدود کرده يا آن  هاي گذاشته رژيم گاهي توان پذيرش و اجراي سياست ملزومات و نتايج سياست .۲
 . کند مي

 .هاي جديد نباشد  به انطباق سريع با وضعيتنتيجه قادردر ممکن است سيستم در عملکرد خود دچار روزمرگي شود و  .۳

 . جديد آمادگي نخواهند داشترفع نيازهايبراي احتماال ، اند  شده براي انجام وظايف فعلي اختصاص دادهافراد و منابعي که  .۴

هاي خود، اطالعات صحيح و کاملي که ديکتاتورها براي   مافوقدرنارضايتي ايجاد  ترس ممکن است ازافراد مادون  .۵
 .در اختيار وي قرار ندهندگيري به آن احتياج دارند را  صميمت

 .پايداري خود را از دست بدهندها و نمادهاي سيستم  افسانه  وشوند ها کهنه  ايدئولوژيممکن است  .۶

ت بندي بيش از حد به آن ممکن اس مندي ارائه شده باشد که بر بينش فرد از حقيقت تاثير بگذارد، پاي ايدئولوژي قدرتاگر  .۷
 .  به شرايط و نيازهاي واقعي شودتوجهي باعث بي

ها  ممکن است سياست،  مفرطهاي و کنترلبروکراسي و اعمال تنظيمات مرکزي تاکيد بيش از حد بر بروز زوال در کارآيي و  .۸
 .و اعمال سيستم را ناکارآمد کند

 را مختل  عملکرد ديکتاتوريافراد ممکن است ميان هاي شخصي  حتي خصومتيا ها   و رقابتات داخليتضادهاي موسس .۹
 .آن را از هم بگسالندکرده، 

 . شوندطاقت ها بي ها و سرکوب گرايي ترينها، دک ممکن است در برابر شرايط، محدوديتروشنفکران و دانشجويان  .۱۰

 . شونددشمنحتي ، شکاک و تفاوت بيرژيم نسبت به در طول زمان ممکن است توده مردم  .۱۱

 . ممکن است اوج بگيرند فرهنگي و ملي اي، طبقاتي، منطقهالف اختهر يک از  .۱۲

 زيادبسيار  ثباتي ي هم اين بي گاه.است يثبات بيهميشه داراي درجاتي از هاي استبدادي  سلسله مراتب قدرت در حکومت .۱۳
 منتقل شوند يا اصوال تر باالتر يا پايينسطوح مانند که ممکن است به  بندي خاص خود باقي مي  افراد نه تنها در درجه.است

 .حذف شده، کسان ديگري جاي آنان را بگيرند

 - مثال کودتا -هايي از نيروهاي نظامي و پليس ممکن است براي رسيدن به اهداف خود حتي در تضاد با اراده ديکتاتور  بخش .۱۴
 .عمل نمايند

 .به زمان احتياج خواهد داشت ،کامل رژيم خود جايگزين كردنباشد، براي شده  تاسيس تازگي بهاگر ديکتاتوري  .۱۵

احتمال بروز اشتباه در شوند،   ميذاخاي معدود از افراد  توسط عدههاي ديکتاتوري اکثر تصميمات  از آنجايي که در حکومت .۱۶
  .ها بسيار باالست ها و کنش ها، سياست قضاوت

ش بر کنترلخود به خود ، زدايي نمايدها تمرکز گيري ها و تصميم مراقبت از فوقيري از بروز مشکالت  جلوگبراياگر رژيم  .۱۷
 . کمتر و کمتر خواهد شدقدرتهاي مرکزي  اهرم

 

 ها هاي ديکتاتوري  به ضعفحمله

ن، به امل آهاي مخالف بايد به منظور ايجاد تغييرات تاثير گذار در سيستم يا فروپاشاندن ک ، دموکراتهاي ذاتي علم به اين ضعفبا 
  .باشند" هاي آشيل  پاشنه" ن دنبال تضعيف عمدي هرچه بيشتر اي

هاي شخصي،  ، رقابتاخلي دهاي کفايتي از جمله بيهايي دارند،  ها ضعف  ديکتاتوريهمه  ،مند قدرتظاهر د وبا وج: نتيجه ساده است 
ژيم داشته و گرايش به پايين آوردن بازدهي ر در طول زمان ها ضعفاين . ها و ادارات سازمان موسسات و تضادهاي ميان هاي ناکارآمدي
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گيرد، الزاما  هر چيزي که رژيم تصميم به اجراي آن مي. سازد پذير مي هاي عمدي ضربه ها و مقاومت وضعيتدر آن را در برابر تغيير 
افرادي که در پايين شد چرا که  گاهي دستورهاي مستقيم هيتلر نيز اجرا نميه عنوان نمونه بايد بدانيم که حتي ب. شود کامل نمي
خود   ديکتاتوريهاي گاهي حتي ممکن است رژيمايم  همانگونه که شاهد بوده .زدند راتب جاي داشتند، از اجراي آن سر باز ميسلسله م

 .به خود فروبپاشند

خواهانه مخاطرات و  هرگونه جريان آزادي. تواند بدون تحمل مخاطرات و تلفات نابود شود ديکتاتوري مياين بدان معنا نيست که 
را در تمامي تواند پيروزي سريع   نمياي   هيچ وسيله مطمئنا.باشد عملي شدن نيازمند زمان مي به همراه دارد و براي اي قوههاي بال رنج

براي دهند شانس بيشتري  هاي قابل تشخيص ديکتاتوري را هدف قرار مي  از مبارزه که ضعف انواعياما ها تضمين نمايد، وضعيت
ست که اين  سوال اين ااکنون .کنند از موضع قدرت ديکتاتور با وي بجنگند که تالش ميانواعي   تاخواهند داشترسيدن به موفقيت 

 شود ؟مبارزه چگونه بايد هدايت 
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 فصل پنجم

 بکارگيري قدرت 

 نقطـه قـوت آن راه هـدف       اينکه به نقطه ضعف آن ضربه بزنـد،        به جاي     قاومت نظامي دربرابر ديکتاتوري   در فصل اول اشاره کرديم که م      
مقاومـت خـود را     هـاي      و موارد مشابه، جنبش     افزار  امي، تدارک مهمات، تکنولوژي جنگ     نيروهاي نظ    با انتخاب رقابت در زمينه     .گيرد  مي

هـا را دارا      ودهها تقريبا در تمامي موارد امکان فراخواني منابع بيشتري در اين محد             ديکتاتوري. دهند  آشکارا در وضعيتي نامساعد قرار مي     
در فصـل دوم هـم مشـکالت    . بررسي شده اسـت  صورت مختصربه ها براي کسب آزادي نيز قبال       خطرات اتکا به نيروهاي بيگانه    . هستند

 .ايم کا به مذاکره را به عنوان راهي براي بيرون راندن ديکتاتورها بررسي کردهات

 گرايش به تضـعيف هرچـه بيشـتر         بخشيده و در عين حال     دموکراتيک     آشکاري به مقاومت    ماند که بتواند برتري     ي باقي مي  چه راه پس  
  نمايـان  اي که در فصل سـوم از آن صـحبت شـد را              سيتواند قدرت سيا    مياي     تکنيکي حرکتچه  نقاط ضعف ديکتاتوري داشته باشد ؟       

 .طلبي سياسي است مبارزه، پرسش گزينه مناسب براي اين   ؟کند

 :طلبي سياسي به قرار زير است  مشخصات مبارزه

 .شوند، تعيين گردد تاتور انتخاب ميکارهاي مبارزاتي که توسط ديک پذيرد که نتيجه مبارزه توسط راه طلبي سياسي نمي مبارزه •

 .مبارزه براي رژيم مشکل است •

 .تواند نقاط ضعف ديکتاتوري را بدتر کرده و منابع قدرت را از وي دريغ کند اي منحصر به فرد مي طلبي سياسي به گونه مبارزه •

 .تواند حرکتي کامال پراکنده باشد ولي در عين حال بر روي يک موضوع خاص متمرکز باشد طلبي سياسي مي مبارزه •

 .شود  مي در قضاوت و عمل ديکتاتورموجب بروز خطاسياسي طلبي  مبارزه •

 ت مختلف را به صورت يک کل واحد با هدف      هاي اجتماعي و موسسا     تواند به صورتي موثر مردم، گروه       طلبي سياسي مي    مبارزه •
 .ها، بسيج نمايد اي معدودي بر آن خاتمه دادن به سلطه وحشيانه عده

تر شدن تاسيس و پابرجـا مانـدن          موثر قدرت در جامعه گردد که خود باعث محتمل        وزيع  تواند باعث ت    طلبي سياسي مي    مبارزه •
 .شود يک جامعه دموکراتيک مي

 

 آميز غيرخشونتطرزکار مبارزات 

توانند   اين اهداف مي  . ر گيرد تواند براي رسيدن به اهداف مختلفي مورد استفاده قرا          همانند نيروهاي نظامي، مي   مبارزه طلبي سياسي نيز     
هـا يـا      ايجاد شرايطي به منظور حل مسالمت آميـز کشـمش         اي از تالش براي اجبار حريف به اتخاذ تصميماتي خاص،             در طيف گسترده  

. کنـد  هـايي متفـاوت از خشـونت عمـل مـي      طلبي سياسي با شـيوه  مبارزه،   به هرحال.بندي گردند   طبقهحتي متالشي کردن کامل رژيم      
گيرند بسيار متفاوت است و نتـايج متفـاوتي را نيـز ببـار       هايي که هر يک بکارمي      ارزه است اما راه    مب به جريان هرچند هدف هر دو روش      
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هاي فيزيکي براي ترساندن، صدمه زدن، کشتن و ويران  سالح. دانيم آميز را همه مي    هاي خشونت   ها و نتايج کشمکش     روش. خواهند آورد 
 .شوند کردن استفاده مي

برخالف مبـارزات   .حاوي انواع بسيار متنوعي از مبارزه استهاي مبتني بر خشونت است و      تر از راه     پيچيده  بسيار آميز  غيرخشونتمبارزه  
 اجتماعي، اقتصادي و سياسـي کـه توسـط مـردم و موسسـات             ،رواني افزارهاي  جنگ توسط   آميز  غيرخشونتخشونت، مبارزات   مبتني بر   

هـا،    هـا، تحـريم     همکـاري    عـدم   هاي گوناگوني همچون اعتراضات، اعتصـابات،       ا با نام  ه  اين سالح . جنگد  شوند، مي   اجتماع به کار گرفته مي    
 خـود تواننـد بـه حکومـت          مي زمانيها تنها تا      گونه که پيشتر ذکر شد، تمامي دولت        همان. اند  ها و نيروهاي مردمي شناخته شده       ميلي  بي

طلبـي    مبـارزه .انبرداري مردم و موسسـات اجتمـاع تـامين نماينـد    نيروي مورد نياز خود را توسط همکاري، اطاعت و فرم  ادامه دهند که    
 .منحصر به فرد براي جدا کردن اين منابع قدرت از دولت استکامال مناسب و اي   برخالف خشونت، شيوه سياسي،

 

 و انضباط آميز غيرخشونت يها افزار جنگ

توان  شد مي  اين بود که تصور مي،شکل گرفته بودند قبلي ريزي  برنامهبدون   پيشين، که اکثرا  هاي سياسي     طلبي  خطاي معمول در مبارزه   
هـاي بسـياري وجـود دارنـد کـه بـه        در حقيقـت روش . با اتکا بر يک يا دو روش، مثل اعتصابات و تظاهرات عمـومي، بـه نتيجـه رسـيد          

 .ددهند در مواقع لزوم مقاومت را متمرکز کرده يا پراکنده سازن هاي مقاومت اجازه مي استراتژيست

ها تحـت سـه       اين روش . وجود دارند  ي ديگر هاي بسيار   روش شناخته شده و مطمئنا      آميز  غيرخشونت اقداماتدر حدود دويست روش از      
هاي اعتراض و ترغيب اکثرا تظـاهرات نمـادين هسـتند     روش. تهاجم و همکاري ترغيب، عدماعتراض و : اند  دسته اصلي طبقه بندي شده 

) الـف . (شـود   همکاري خود بـه سـه زيـر گـروه تقسـيم مـي               عدم).  روش   ۵۴( شود    ها مي   داري  ها و شب زنده     ييپيما  ها، راه   که شامل رژه  
) ج( و ) روش ۲۳( و اعتصــابات )  روش ۲۶ (هــا  همکــاري اقتصــادي، شــامل تحــريم عــدم) ب(، ) روش ۱۶( همکــاري اجتمــاعي  عــدم
اي  فيزيکـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي    کارهـاي روانـي،    ز بـا راه نيـ  آميز غيرخشونتهاي  تهاجم).  روش   ۳۸( همکاري سياسي     عدم

 بـه   روش از ايـن اقـدامات    ۱۹۸فهرسـتي از    . ته آخر هسـتند   دس)  روش   ۴۱  (هاي موازي      و دولت  آميز  غيرخشونت  ، تصرف   همچون روزه 
 . ضميمه اين کتاب استالفعنوان پيوست 

 در متن يک استراتژي هوشـمندانه  به صورتي پايدار توسط مردم غير نظامي    شده و    ها که با دقت انتخاب      اين روش تعداد قابل توجهي از     
ايـن موضـوع شـامل تمـامي        . د کرد نبکاربرده شوند هر حکومت نامشروعي را با مشکالتي جدي مواجه خواه          هاي مناسب     تاکتيکحاوي  

 . گردد هاي ديکتاتوري نيز مي حکومت

براي مثال با توجـه  . رد نظر متمرکز شوندموتوانند به صورت مستقيم بر اهداف     مي آميز  ونتغيرخشهاي    هاي نظامي، روش    در تضاد با راه   
ايـن مبـارزات    .  سياسي بهره جسـت    آميز  غيرخشونتهاي مبارزه     توان از شيوه    مي موضوع ديکتاتوري بحثي کامال سياسي است،        به اينکه 

توانـد تنهـا    همکاري همچنين مـي  عدم. باشد ميهمکاري با آنان   عدمشامل سر باز زدن از پذيرش مشروعيت نظام و ديکتاتور و همچنين 
توان در سکوت و حتي مخفيانه تجربـه کـرد در            گاهي به تعويق انداختن و طفره رفتن را مي        . هايي خاص به اجرا درآيد      در مورد سياست  

 .اهده استت براي همه قابل مشطلبانه عمومي و اعتصابا تظاهرات مبارزه ،همکاري آشکار  ديگر عدممواقعحالي که در 

بـه مسـائل اقتصـادي باشـد،     يا اکثر شکايات مردمي از آن مربـوط   از طرف ديگر اگر ديکتاتوري دربرابر فشار اقتصادي صدمه پذير باشد            
بـرداري از   بهـره تالش ديکتـاتور بـراي   . هاي مناسبي براي مبارزه باشند   اعتصابات، ممکن است راه    وها    آنگاه اقدام اقتصادي، مانند تحريم    

متخصصين مورد نيـاز روبـرو      )  يا ناپديد شدن      ( و امتناع از کمک      ١سيستم اقتصادي ممکن است با اعتصابات عمومي محدود، کندکاري        
هايي کليدي همچون توليد، حمل و نقل، تامين مواد خام و توزيـع             تواند در حوزه    ميبکارگيري گزينشي انواع مختلفي از اعتصابات       . شود
 . ها اعمال شودکاال

همانند توزيع جزوات، . انجام اعمالي خارج از زندگي روزمره از سوي مردم هستند نيازمند آميز غيرخشونتهاي   هاي مبارزه   شيوهرخي از   ب
 ها ممکـن  به غير از موارد بسيار حاد اجراي اين روش     . اعتصاب غذا کردن يا نشستن در خيابان      عملي کردن   گرداندن نشريات زيرزميني،    
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 .است براي بعضي از مردم دشوار باشد

بـراي مثـال   . بـا انـدکي تفـاوت   نيازمند ادامه روند زندگي عادي مردم هستند، ولـي   آميز غيرخشونت  هاي مبارزه قابل برخي از شيوه  در م 
. کمتـر کـار کننـد   تر از هميشـه و بـا بـازدهي بسـيار      ممکن است مردم به جاي اعتصاب به سرکارهاي خود بروند اما عمدا بسيار آهسته     

سـر کـار   در مـواقعي خـاص    » قادر نباشد «شود و   » مريض«ممکن است شخصي    . بيشتر شوند  قبلي   با نيت توانند    مي»  کاري اشتباهات«
اي برود که حاوي نه فقط      ممکن است شخصي به مراسم مذهبي      . از انجام کاري خاص سر باز زند       يا ممکن است فرد ديگري    . حاضر شود 

شخصي ممکن است براي جلوگيري از حمالت تبليغاتي، فرزندان خود را در خانه درس دهد              . معاني سياسي هم باشد   معاني مذهبي، که    
ها   است از پيوستن به تشکيالت سفارشي يا اجباري که در گذشته آزادانه به آن              کس ديگري . هاي غيرقانوني بفرستد    ها را به کالس     يا آن 
احتماال باعث ها   نسبت به زندگي معمول آن مردم و انحراف محدود آن     عاديه اقدامات به رفتار     شباهت اين گون  . پيوست، سر باز زند     نمي

 .خواهانه ملي براي بسياري از مردم فراهم شود خواهد شد که امکان مشارکت در مبارزه آزادي

هـاي سياسـي، حتـي        طلبـي   ته مبـارزه   در طول يک رشـ      ،نداز پايه با هم متفاوت     و خشونت    آميز  غيرخشونتمبارزه  عملکرد  از آنجايي که    
هـاي بسـياري    شود کـه ديکتاتورهـا در آن از برتـري    اي مي خشونت بسيار محدود هم نامناسب است چرا که باعث تغيير مبارزه به حوزه            

ر و  هـاي ديکتـاتو      کليد اساسي براي پيروزي است و حتي بـا وجـود تحريکـات و وحشـيگري                ،انضباط). د نظامي   زد و خور  ( برخوردارند  
 .هم نبايد آن را فراموش کردکارگزاران وي 

ــر خشــونت حريفــانآميــز غيرخشــونتنگهداشــت انضــباط  ــوع ســاز و کــار ، در براب ــارزات   تغييــر و تحــول٢ کــارکرد چهــار ن  در مب
ي در فرآينـد جوجيتسـو  آميـز   همچنـين انضـباط غيرخشـونت   . کند را تسهيل مي) بررسي شده در ادامه همين فصل  ( آميز    غيرخشونت

اند، بـا   آميز دست زده هاي غيرخشونت   در اين فرآيند وحشيگري خشن ديکتاتور عليه کنشگراني که به حرکت           . بسيار مهم است   ٣سياسي
 سلسـله مراتـب ديکتـاتوري و همچنـين          باعث بروز اختالف درون   اين امر   شود که     ده مي حرکتي سياسي به سمت خود وي  بازگشت دا        

 . شود مبارزين مياز هاي ثالث  مول رژيم و اشخاص و دولتعاميان محمايت عامه مردم، حبرانگيختن 

ها و تنفرها ممکن اسـت بـه    محروميت. به هر حال، در بعضي مواقع ممکن است خشونتي محدود عليه ديکتاتوري غيرقابل اجتناب باشد          
، آميـز   غيرخشـونت  نقش حياتي مبـارزات      آگاهي يافتن به  حتي پس از    هايي خاص ممکن است       يا گروه . انفجاري خشونت آميز بيانجامند   

بـه هـر حـال الزم    . نبايد کنار گذاشته شود طلبي سياسي  مبارزه  در اين موارد،  .تمايل باشند   هاي مبتني بر خشونت بي      نسبت به ترک راه   
جغرافيـايي،  اسـازي  جدق يـ توانـد از طر   اين امـر مـي    .  کرد مجزا آميز  غيرخشونت اتاست که اقدام خشونت آميز را تا حد ممکن از اقدام          

منـد و     هاي سياسي بالقوه قدرت     طلبي  تواند براي مبارزه    در غير اين صورت خشونت مي     . هاي مردمي، زماني و موضوعي صورت گيرد        گروه
 . داشته باشددنبالبه نتايجي فاجعه بار آميز  موفيت

آميـز، سـطح ايـن صـدمات      ني در مبارزات غيرخشونتبا وجود دور از انتظار نبودن صدمات مالي و جادهند که   مدارک تاريخي نشان مي   
 کشـتار و  پايـان از  اي بـي    موجـب چرخـه   عالوه بر اين، اين نوع از مبارزه        . تر از صدمات احتمالي زد و خوردهاي نظامي است          بسيار پايين 
 . نيز نخواهد شد وحشيگري

آميز آن اسـت و هـم         هاي خشونت   م از دولت و سرکوبي     ترس مرد   )يا تحت کنترل درآوردن     ( آميز هم محتاج کاهش       مبارزه غيرخشونت 
از بين بردن قدرت ديکتاتورهـا بـر عامـه           عامل کليدي در      )آن  يا تحت کنترل درآوردن      ( ترس رهايي از . آن گرايش دارد  ايجاد  خود به   

 .مردم است

 

  و استانداردهاي باالکاري پنهان، شفافيت

کند  آميز استفاده مي اي را براي جنبشي که از اقدامات غيرخشونت      ي مشکالت بسيار جدي   هاي زيرزمين   گري و دسيسه    کاري، حيله   پنهان
هـا   برنامـه هاي جاسوسـي را از مقاصـد و        معموال غير ممکن است که بتوان جلوي حصول اطالع پليس سياسي و سازمان            . کنند  ايجاد مي 

رنگ شدن روح مقاومـت و   ترسي که باعث کم. عامل ترس استکاري نه فقط در ترس ريشه دارد که خود      از منظر جنبش، پنهان   . گرفت
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 ممکـن اسـت باعـث ايجـاد     اين موضـوع همچنين .  مشارکت نمايند توانند در يک اقدام بخصوص،    پايين آمدن تعداد افرادي است که مي      
هـا را    اين موضوع شود که چه کسي براي حريف اطالعات جمع کـرده و آن    ه دربار ، حتي ناعادالنه  ،هايي  بدگماني و به وجود آمدن تهمت     

در تضـاد   . آميز ماندن جنبش نيز تاثير بگذارد       کاري حتي ممکن است روي توانايي غيرخشونت        پنهان  .کند  آگاه مي جنبش  هاي    از حرکت 
منـدتر از جنـبش      شود تا تصويري بسيار قدرت      اعث مي ب فوق،   عالوه بر تاثيرات عکس موارد    ها    با اين موضوع، شفافيت در مقاصد و برنامه       

هـاي اقـدامات      تر از آن است کـه در اينجـا مطـرح شـده و بسـياري از جنبـه                    البته مساله مسلما بسيار پيچيده    . ترسيم شود مقاومت نيز   
ر تمامي اطالعات قابل حصول  مبتني بهاي خاص به ارزيابي و اظهار نظرهايي       در موقعيت . کاري خواهند داشت    مقاومتي احتياج به پنهان   

 تهيـه  ،هاي نظارتي ديکتـاتوري  آميز و در عين حال آگاه به شيوه    مبارزات غير خشونت    پويايياحتياج است که توسط افراد کامال آشنا به         
 . شده باشد

هـاي    هي دربـاره فعاليـت    هاي راديويي غير قانوني داخلـي و کسـب آگـا             استفاده از ايستگاه    ويراستاري، چاپ و پخش نشريات زيرزميني،     
 .کاري احتياج است ها به سطح بااليي از پنهان ديکتاتور از موارد محدودي هستند که در آن

فاکتورهـايي  . آميز نيز در تمامي مراحل کشـمکش بسـيار مهـم اسـت              رفتاري در اقدامات غير خشونت    ثابت نگاه داشتن استاندارد باالي      
 هاي بزرگ مردم گروهگاه به گاه    مهم است به ياد داشته باشيم که        . آميز هميشه مورد نيازند    باکي و حفظ انضباط غيرخشونت      همچون بي 

توان حفظ کرد که استانداردهاي بـااليي در   را تنها در صورتي ميتعداد از مردم مشارکت اين . اند براي ايجاد تغييرات خاص مورد احتياج  
 . رعايت شده باشد جنبش

 

 روابط قدرتدر جابجايي 

ند بـه خـاطر فعـل و انفعـاالت و کـنش و      ک طلبي سياسي استفاده مي ها بايد به ياد داشته باشند که کشمکشي که از مبارزه    راتژيستاست
ه نسبي، در موضـع تغييـرات سـريع و          چه مطلق و    چ،    روابط قدرت . هيچ چيز ساکن نيست    .متغير دارد کامال    صورتي هاي مداوم   واکنش

 . شود کنند حاصل مي آميز خود ايستادگي مي  که بر عمل غيرخشونتمشارکت مردم مقاومياين موضوع با . پايدار هستند

  آن، مهـم سياسـي    آمـدهاي   پـي  و همچنـين     به علت سرعت باالي حوادث    قدرت نسبي طرفين درگير در اين نوع مبارزه          در   ها  گوناگوني
کننـدگان   رسد کـه اقـدامات خـاص مقاومـت     ها، به نظر مي ونيبه دليل همين گوناگ.  است  مبتني بر خشونت  تر از مبارزات      بسيار پيچيده 

اين نتايج در تضـعيف يـا تقويـت يـک     . د داشت نافتند خواه   تر از مکان و زمان خاصي که حوادث در آن اتفاق مي             نتايجي بسيار گسترده  
 . دنشو گروه يا گروه مقابل منعکس مي

عيف در جهـت تضـ   تر از تاثيرات عمليات نظامي        بسيار عميق  نتايجيتواند    د مي آميز، از طريق اقدامات خو      عالوه بر اين، گروه غيرخشونت    
ممکـن  هـاي ديکتـاتور       گرييباک و منضبط در مواجهه با وحشـ         آميز بي    غيرخشونت   براي مثال مقاومت   .يا تقويت گروه رقيب ايجاد کند     

 بين سربازان ديکتاتور و مـردم غيـر نظـامي موجـب             اطمينان و در موارد حادتر حتي شورش را در          ميلي، عدم   است احساس ناراحتي، بي   
 بـه عـالوه، اسـتفاده     . نيـز خواهـد شـد      المللي حکومت ديکتـاتور     هاي بين   تاين مقاومت احتماال باعث زيادتر شدن ميزان محکومي       . شود

از ديکتـاتور   عـادي  که در حالتشود مردمي  طلبي سياسي ممکن است باعث مشارکت هرچه بيشتر           مبارزهاز  مستمر، منضبط و ماهرانه     
 .مانند طرف باقي مي بيبهترين حالت حمايتي ضمني نموده يا در 

 

 م تغييرچهار مکانيز

نيـز عمـال   تر محتمل است، هرچنـد کـه در مـواردي      کماولين مکانيزم. شود تغيير ميايجاد آميز از چهار طريق باعث    مبارزه غيرخشونت 
بـاک و بـه دور از خشـونت     کننـدگان بـي   هـا بـر مقاومـت    هايي که به خاطر سرکوبي رنجياعضاي گروه رقيب با ديدن  . اتفاق افتاده است  

کنندگان عادالنه است و به همين    رسند که مقاصد مقاومت     شوند يا به اين نتيجه عقالني مي        شود از نظر احساسي تحريک مي       تحميل مي 
آميز پيش  اگرچه مواردي از تغيير کيش در اقدامات غيرخشونت . ودش  اين مکانيزم، تغيير کيش ناميده مي     . پذيرند مي اهداف آنان را     دليل

 .آيند به وجود نميافتند يا الاقل در مقياسي گسترده  ها يا اصوال اتفاق نمي در بيشتر کشمکشبوده، اين موارد اندک اما آمده است، 
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کنـد کـه    و جامعه به نـوعي عمـل مـي   مبارزه ت آميز با تغيير وضعي آيد است اين است که مبارزه غيرخشونت       موردي که بيشتر پيش مي    
، سـازش   :آورد  همين تغيير است که سه مکانيزم بعدي را به وجود مـي         . خواهد دست بزند     به سادگي به هرکاري که مي      تواند  نميحريف  
 .  مطلق قدرت داردتغيير در وضعيت روابط نسبي وميزان اينکه کدام مورد اتفاق بيفتد بستگي به . آميز و تجزيه  غيرخشونتاجبار

 سلسـه اقـدامات محـدود آنـان تهديـد کننـده       رونـد  در يناي نيروهاي مخالفه خواستهاي نباشند،   اگر مسائل مورد اختالف مواردي پايه     
در اين وضعيت ممکـن اسـت کشمکشـي بالفصـل موجـب             . نخواهد بود و رقابت نيروها تا حدي باعث تغيير در روابط قدرت خواهد شد             

بسـياري از اعتصـابات بـا ايـن        براي مثـال    . اين مکانيزم سازش نام دارد    . بندي موارد مورد اختالف و  مصالحه شود         قسيمحصول توافق، ت  
 دولـت   .خواسـتند   چه مـي   آن رهدستيابي به    و نه     بخشي از اهداف خود،   به  يک از طرفين    هر  ا رسيدن   بيابند، براي مثال،      روش خاتمه مي  

 از دولت يا تهذيب چهره      »جوانمرد «رييدن به بحران موجود، ايجاد تصو     ايد مثبت آن، مثل خاتمه دا     احتماال براي دستيابي به بعضي فو     
به همين دليل ضروري است که براي انتخاب موضوعاتي که قرار است از طريق سـازش  . المللي رژيم، به دنبال اينچنين توافقي است        بين

تخت حکومت است، مطمئنا يکي از اين ديکتاتور از که به دنبال به زير کشيدن    اي    مبارزه. و توافق حل گردند، توجه خاصي مبذول شود       
 .  نيستموارد

. باشـد منـدتر     قـدرت  سـازش نشـان داده شـد،         و کـيش هاي تغييـر      از مواردي که در مکانيزم    است بسيار   آميز ممکن     مبارزه غيرخشونت 
تغييـر دهنـد، يعنـي تـوان     به کلي  را   و بخصوص روابط قدرت    يتوانند وضعيت اجتماعي و سياس      ميعمومي  طلبي    همکاري و مبارزه    عدم

نيروهاي نظامي رقيب ممکن است . شود وي گرفته مي  ديکتاتور براي کنترل فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت و اجتماع از             
مانـده، کماکـان   جاي خود بـاقي  سر بر اگرچه رهبران رقيب .  معترضين قابل اتکا نباشند    هاي مبتني بر سرکوب     ديگر براي اجراي فرمان   
 .ناميم آميز مي اين وضعيت را اجبار غيرخشونت. شود ها گرفته مي  انجام کنشي موثر از آن نمايند، توانايي اهداف خود را دنبال مي

د براي انجام کنش     تمام توانايي خو   حريفرهبر  دهد که     تا جايي گسترش مي    خود را     آميز دامنه   وضعيت اجبار غيرخشونت  در موارد حاد    
هـا تـا حـدي گسـترش      طلبي ها و مبارزه  همکاري آن   کنندگان، عدم   خودگرداني مقاومت . ريزد  دهد و ساختار قدرت فرومي      را از دست مي   

. پذيرد ساالري خود رقيب هم رهبري وي را نمي         در نهايت ديوان  . دهد  ها را هم از دست مي        ظاهري بر آن   کنترلرقيب حتي   يابند که     مي
حمايتگران هميشگي هم ديگر رهبري پيشين خود را انکار کرده، وجود هـر نـوع    مردم و حتي    . کنند  روهاي مسلح و پليس شورش مي     ني

چهـارمين مکـانيزم تغييـر،      . رود   همکاري و فرمانبرداري پيشين آنان از ميان مي         از اين رو،  . کنند  حقي براي حکمراني را از وي سلب مي       
رژيم بـه سـادگي بـا تکـه     .  آن حد کامل است که وي حتي قدرت کافي براي تسليم شدن نيز نخواهد داشت               تجزيه سيستم رقيب، تا به    

 . شود تکه شدن ويران مي

ها گاهي اساسا به صـورت اتفـاقي          اين مکانيزم . داشت در ذهن    رااين چهار مکانيزم    همواره  بايد  خواهانه،    هاي آزادي   در طراحي استراتژي  
شود تـا    باعث مي، تغيير مورد نظرساز و کاربه عنوان   در کشمکش ها مکانيزماز اين ، انتخاب يکي يا چند مورد       به هرحال . کنند  عمل مي 

انتخـاب شـود    ) هـايي     يـا مکـانيزم   ( اينکه چه مکانيزم    . فراهم شود  )  تقويت شونده  يا متقابال ( هاي خاص     استراتژيامکان فرموله کردن    
 دارد کـه آن را بـه         طلبـي    مبارزه هاي  ها و اهداف گروه     هاي مبارز و گرايش     رت مطلق و نسبي گروه    بستگي به فاکتورهاي بسياري مثل قد     

 . دنبند کار مي

 

 طلبي سياسي نتايج دموکراتيک کننده مبارزه

 چنـدين  جامعه سياسي ازتا شود  آميز باعث مي هاي مبارزه غيرخشونت آمدهاي متمرکز کننده خشونت، استفاده از تکنيک   در تضاد با پي   
 . طريق دموکراتيزه شود

هاي نظامي، اين تکنيک باعـث ايجـاد نيرويـي سـرکوبگر و      به اين معنا که در تضاد با راه. بخشي از نتايج دموکراتيک کننده، سلبي است     
هـاي   شرهبـران جنـب  . شود تا بتوان از آن براي تاسيس يا ادامه حيات يک ديکتاتوري جديـد اسـتفاده کـرد                 تحت فرمان يک اليت نمي    

، هـا   وان زنداني کردن يا اعـدام آدم      توانند بر روي پيروان خود تاثير گذاشته يا حتي فشارهايي اعمال کنند، ولي ت               طلب سياسي مي    مبازره
 . ندارندرا ، جديددر صورت مخالفت يا انتخاب رهبري 

 نشـان هاي مقاومتي را به مردم  راهآميز   غيرخشونتبه اين معنا که مبارزه    . هستندايجابي  نتايج   کننده،   بخش دوم از تاثيرات دموکراتيک    
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 محافظـت  و دربرابر ديکتاتورهاي فعلي يا افراد عالقمنـد بـه ديکتـاتور شـدن از آن     فته به آزادي دست يابتواننداز طريق آن  که  دهد  مي
 : اشاره شده است ،جود داردآميز و در اينجا به برخي از تاثيرات دموکراتيک کننده ايجابي که در مبارزات غيرخشونت. نمايند

  آميـز رژيـم     هـاي خشـونت      مبارزه با تهديدات و سرکوبي     درشود که مردم      آميز باعث مي    تجربه به کارگيري مبارزه غيرخشونت     •
 .به دست بياورنداعتماد به نفس بيشتري 

ز طريـق آن خواهنـد توانسـت در    دهد که ا طلبي به مردم نشان مي همکاري و مبارزه هايي براي عدم راهآميز  مبارزه غيرخشونت  •
 . برابر هرگونه کنترل غيردموکراتيک از طرف هرگروه ديکتاتورمنش مقاومت نمايند

هـاي دموکراتيـک،     دفـاع از آزادي بربراي پافشاري آميز  ونتش غيرختوان از مبارزات ميگرانه  هاي سرکوب در مواجهه با کنترل   •
 . اي مستقل و اجتماعات آزاد استفاده کرده بيان، آزادي مطبوعات، سازمان  آزاديهمانند

 هـاي مسـتقل و موسسـات اجتمـاعي       ابقا، تجديد حيات و تقويت گروه     در  آميز    مبارزه غيرخشونت گونه که قبال ذکر شد،        همان •
محـدود کـردن تـوان مـوثر     امکـان   مردمي و     بسيج نيروهاي  شان در   اييها و موسسات به دليل توان        گروه  اين. سهمي مهم دارد  

  . هستنداند قمندند، بسيار براي دموکراسي ضروريساني که به ديکتاتور شدن عالک

گـر و اقـدامات    توانند قدرتشان را عليه پليس سرکوب  مي دهد که مردم از طريق آن   ائه مي هايي را ار    آميز راه   مبارزه غيرخشونت  •
 . هاي ديکتاتوري بکار اندازند ي حکومتنظام

 تواننـد بـا اهـداف        مـي دهـد کـه از طريـق آن مـردم و موسسـات مسـتقل                  ايي را ارائـه مـي     هـ   روشآميـز     مبارزه غيرخشـونت   •
منابع قدرت را براي اليت حاکم محدود کرده، يا آن را منفصل نمايند و از اين طريق ظرفيت اين                   ] دسترسي به   [ دموکراتيک  

 .اش را تهديد نمايند گروه براي ادامه سلطه

 

 آميز پيچيدگي مبارزه غيرخشونت

آميز تکنيکي پيچيده از کنش اجتماعي اسـت کـه شـامل چنـدين روش ،               همانگونه که در اين بحث مشاهده کرديم، مبارزه غيرخشونت        
بـراي مـوثر بـودن، بخصـوص در مقابلـه بـا             . شود  هاي تغيير و ملزومات انجام کنش خاص هريک از آنان، مي            اي از انواع مکانيزم     محدوده

هـا چـه    کنندگان آينده بايد بدانند که از آن    مشارکت. ريزي دقيق دارد    ي احتياج به کسب آمادگي و برنامه      طلبي سياس   ديکتاتوري، مبارزه 
چگـونگي ايجـاد مـوثرترين تغييـر بـا اسـتفاده از مبـارزات        بايـد  هـا   منابع بايد از قبل آماده شده باشند و استراتژيسـت  . رود  انتظاري مي 
لـزوم طراحـي    : کنـيم     به موضوع بسيار مهم اخير معطوف مي      توجه خود را     اکنون .ده باشند آميز را کامال تجزيه و تحليل کر        غيرخشونت
 .استراتژيک
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 فصل ششم

  استراتژيکريزي برنامهضرورت 

 هميشـه در گذشته ايـن مبـارزات تقريبـا    . ها ممکن است به طرق گوناگوني شروع شود هاي سياسي عليه ديکتاتوري طلبي   مبارزه سلسله
 ولـي   گونـاگوني بودنـد  نـواع راي اشدند دا افتادن اقدامات آغازين مي     اعتراضاتي که باعث راه   . و اساسا اتفاقي بودند   قبلي  ريزي   بدون برنامه 

احترامـي   گرانه، کمبود مواد غذايي، بـي حکم جديد سرکوبهاي جديد، دستگيري يا قتل فردي محترم، سياست يا   اکثرا شامل وحشيگري  
ه کـه  اقدامي خاص از سوي ديکتاتور آنگونه مردم را خشـمگين کـرد       گاهي،  .  بوده است  اي مهم   نسبت به باورهاي ديني يا سالگرد حادثه      

 شـجاع يـا   ي در مواقع ديگر ممکن است شخصـ .اند اي درباره چگونگي امکان پايان يافتن خيزش، دست به اقدام زده            بدون هيچگونه ايده  
اعتـراض عليـه    اعتراضي خاص ممکن است از سـوي ديگـران بـه            . شودديگران  موجب حمايت   گروهي کوچک دست به عملي بزنند که        

گاهي دعوت به مقاومت از سـوي يـک گـروه    . ها نيز به مبارزه بپيوندند اند تعبير شود و بنابراين آن  کرده ها نيز تجربه  که آنظلميهمان  
 . يک فرد ممکن است با پاسخي گسترده و غيرمنتظره روبرو شودحتي کوچک يا 

هاي ديکتاتوري را      وحشيگري گران دموکرات انتظار     مقاومت  مکررا،. هرچند خودانگيختگي صفاتي مثبت دارد، داراي اشکاالتي هم هست        
هـا   ريـزي از سـوي دمـوکرات    گـاهي فقـدان برنامـه   . ها از هم فروپاشيده اسـت  هاي بسيار شده و مقاومت آن اند، پس متحمل رنج   نداشته

ر به زير گ حتي هنگامي که حکومت ستم  . اند  بار بوده   نتايج مصيبت در اينگونه مواقع    تصميمات بسيار مهم را به شانس واگذار کرده است؛          
 را   بوجود آمدن يـک ديکتـاتوري جديـد        موجباتريزي درباره چگونگي گذر به يک سيستم دموکراتيک           کشيده شده است، فقدان برنامه    

 .فراهم نموده است

 

 بينانه ريزي واقع برنامه

امکـان  ولـيکن امـروزه   .  کرددن بازي خواه خيزش عليه ديکتاتوريريزي نشده نقشي مهم در   اقدامات مردمي برنامه   در آينده، بدون شک   
 شروع  و گزينش نحوه   مناسب   ملي ديکتاتورها، تشخيص وضعيت سياسي و خلق و خوي          سرنگون كردن ها براي     محاسبه موثرترين شيوه  

  انتخابدرهاي توده مردم     بينانه وضعيت و توانايي      بسيار دقيق بر مبناي تشخيص واقع      در اين شرايط تفکر    .سلسله مبارزات موجود است   
 . ها براي رسيدن به آزادي مورد احتياج است موثرترين شيوه

آمـد اشـتباه    ، يـا پـي   هرچقـدر هـدف مهمتـر     . ن فکـر کنـد    اگر فردي عالقمند به انجام کاري است، عاقالنه است که به چگونگي انجام آ             
نابع موجود بسيج شده، به موثرترين وجه       که تمامي م  اين  احتمال   ،ريزي استراتژيک   برنامه. شود  ريزي مهمتر مي    تر باشد، برنامه    خطرناک

 با منابع مادي محدود و حمايت کنندگان در         - که    هاي دموکراتيکي   اين موضوع بخصوص در جنبش    . دهد  افزايش مي بکارگرفته شوند را    
سترسي به منـابع  ، ديکتاتوري معموال ديسهمقا در. مندي را به زير بکشند صحت دارد   کنند تا ديکتاتوري قدرت      تالش مي  -معرض خطر   

 . ها را دارا خواهد بود مادي گسترده، نيروهاي تشکيالتي و توانايي ارتکاب وحشيگري

 رسيدن از وضعيت فعلي به وضعيت دلخـواه          از اقدامات است که احتمال     رونديدر اينجا به معناي محاسبه      »  ريزي استراتژيک     برنامه« 
 به يابي  دست ريزي به منظور    برنامه.  يعني رسيدن از ديکتاتوري به سيستم دموکراتيک آتي        در مورد بحث ما، اين    . برد  در آينده را باال مي    
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بخشيدن  اي خواهد بود که براي قدرت   و ديگر اقدامات سازمان يافته    اي از سلسله عمليات       فازبندي شده مجموعه  اين هدف معموال شامل     
 از بين بـردن ديکتـاتوري فعلـي نيسـت     فقطتوجه کنيد که هدف . و تضعيف ديکتاتوري طراحي شده استجامعه و مردم تحت ستم  به  

اش را انحصارا بـه نـابود کـردن ديکتـاتوري فعلـي محـدود                 استراتژي بزرگي که هدف   . بلکه جايگزيني آن با سيستمي دموکراتيک است      
 . پذيرد  مي را  يحاکم مستبد ديگر دنمکند ريسک بزرگي براي به وجود آ مي

 

 ريزي موانع برنامه

. گيرنـد  يابي به آزادي به کار نمي از مدافعين آزادي در مناطق گوناگون جهان، تمامي توان خود را براي حل مساله چگونگي دست          بعضي  
ريـزي   برنامـه گـاه   در نتيجـه تقريبـا هـيچ   . اند واقفريزي استراتژيک دقيق، پيش از اقدام به عمل    اين مدافعين به ندرت به اهميت برنامه      

 .گيرد ام نميانجاستراتژيک 

اي رسـيدن بـه ايـن       ي بـر  جـامع استراتژيک   مردم خود را دارند تا به اين حد کم طرح            آرزوي کسب آزادي سياسي براي    چرا مردمي که    
ريزي استراتژيک واقـف نيسـتند    به لزوم برنامه  ،هاي دموکراتيک مخالف     افراد حاضر در گروه    تقريبا اکثر کنند ؟ متاسفانه،      هدف آماده مي  

هـاي    با حمالت پياپي ديکتاتوري و مسـووليت      . اي دشوار است    اين وظيفه . اند  ن عادت ندارند يا براي تفکر استراتژيک تربيت نشده        يا به آ  
 .هاي تفکر استراتژيک خود ندارند گير، رهبران مقاومت معموال امنيت و فرصتي براي توسعه مهارت ضروري وقت

در اين وضـعيت نيروهـاي مخـالف هميشـه در وضـعيت        .  است متداولتاتوري، الگويي   قدمانه ديک   گويي به تحرکات پيش     پاسخدر عوض،   
کوشند و در بهترين حالت گسترش کنترل ديکتاتور را کنـد کـرده     خود مي  مواضعهاي محدود يا       براي حفظ آزادي   يعنيدفاعي هستند   
 .کنند  ميايجادي خاصهاي جديد رژيم، مشکالت  يا براي سياست

هـا   در عـوض، آن . بيننـد   خواهانـه نمـي     هاي آزادي   ريزي طوالني مدت و گسترده حرکت       ها احتياجي به برنامه      و گروه  مطمئنا بعضي افراد  
 به طريقـي  عقايدشان، معتقد باشندشان   به اهداف مندانه، استوار و پايدار       قدرتي بر اينکه اگر      خام داشته باشند مبن    يممکن است تصور  
هايشـان رفتـار    آل رند که اگر به سادگي زندگي کنند و در برابر مشکالت بـر طبـق اصـول و ايـده                  پندا  بعضي ديگر مي  . محقق خواهد شد  

ها قابل تحسين است،  آل حمايت از اهداف انساني و وفاداري به ايده    . اند  ها، انجام داده    اند براي ايفاي آن     توانسته  ، تمام آنچه را که مي     کنند
 .  است تاتوري و دستيابي به آزادي، ناکافيولي به وضوح براي پايان بخشيدن به يک ديک

اما، . شدخواهد حاصل خشونت به کار ببرند، آزادي به اندازه كافي  تجربگي فکر کنند که اگر        مخالفين ديگر ديکتاتوري ممکن است با بي      
 شکست، مصيبتي بزرگ تواند به آزادي ميتحقق خشونت، به جاي . تر ذکر شد خشونت تضمين کننده پيروزي نيست      پيشکه  همانگونه  

آميـز تجهيـز شـده اسـت و واقعيـات       ها ديکتاتوري به بهترين وجه ممکن براي مبارزات خشـونت  در بيشتر وضعيت. يا هر دو راهبر شود  
 .اند ها مساعدت کرده  به دموکراتبسيار کم، اگر اصوال توانسته باشد، نظامي 

هـا   ايـن خـط مشـي   . کننـد  کنند بايد انجام دهند پايه ريزي مي        مي» احساس «هايي هم هستند که اقدامات خود را بر روي آنچه           فعاليت
 .دهند  کسب آزادي هم رهنمودي ارائه نميبه منظور براي توسعه يک استراتژي بزرگ  بودن،خودپسندانه و خودمحورانه عالوه بر 

ها، چيزي که مورد احتياج اسـت عملـي     جاي اينبه. اند هم محدودند ي که يک فرد داشته بنا شده»ايده درخشان«اقداماتي که بر روي    
بـدون تجزيـه و     . اي که براي واژگون ساختن ديکتاتوري مورد نيازنـد، بنـا شـده باشـد              »هاي بعدي   قدم«است که بر پايه محاسبه دقيق       

هاي متـوالي   رباره قدم دزيرابايد چه چيزي باشد    » قديم بعدي « نخواهند دانست که     در بيشتر مواقع  تحليل استراتژيک، رهبران مقاومت     
 بهبـود  هـا در  کارايي آناند، ولي  اي درخشان بسيار مهمه  و ايده  اتابتکار. اند  ، نيانديشيده  هستند خاصي که براي رسيدن به پيروزي الزم      
 .استوضعيت استراتژيک نيروهاي دموکرات 

، بعضـي مـردم   آغاز در انتخاب نقطه سرگشتگيبا احساس توانند عليه ديکتاتوري به کار گرفته شوند و  با توجه به کثرت اقداماتي که مي    
 شايد مفيـد باشـد ولـي مطمئنـا غيـر ممکـن اسـت، بخصـوص بـراي                  روشاين  . »همه کارها را همزمان انجام بده     «کنند که     توصيه مي 

در چـه  هـا را بايـد    شا بايد شروع به کـار کـرد، تـال   اين خط مشي رهنمودي درباره اينکه از کجعالوه بر اين،   . هاي نسبتا ضعيف    جنبش
 .دهد  متمرکز کرد و چگونه بايد منابع محدود را استفاده نمود، ارائه نميجايي
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 توانايي تفکـر کوتـاه مـدت يـا انديشـيدن بـه       فقطريزي را احساس کنند، ولي      ممکن است نياز به حدي از برنامه      هاي ديگر      و گروه  افراد
ها ممکن است گـاهي از   آن.  استممكنمورد نياز و ريزي درازمدت  وجه نيستند که برنامهاين افراد مت. هاي تاکتيکي را داشته باشند  پايه

اهميـت درگيـر     دائما با مسائل نسـبتا کـم  خواهد شد تا  باعث  اين امر   اوقات از تفکر و تجزيه و تحليل روابط استراتژيک ناتوان باشند که             
.  واکنش نشان دهند دست گرفتن ابتکار عمل تنها نسبت به اقدامات حريف،   به جاي در    گران دموکرات،     بيشتر مواقع مقاومت  باشند و در    

، رهبران در يافتن شقوق ديگري از عمـل کـه خواهـد توانسـت تمـامي                 مدت  انرژي براي اقدامات کوتاه   حجم بااليي از    با اختصاص دادن    
 .مانند ناکام مي، هدايت کند دائم به سوي پيروزي مسيرها را در يک  تالش

 ديکتاتور نداشته باشند و بـا  سرنگونيريزي استراتژيک جامعي براي       هاي دموکراتيک برنامه     جنبش  که بعضي احتمال هم وجود دارد     اين  
 به ديکتـاتوري خاتمـه   خود  توانند با تالش ها باور ندارند که مي آن. اي تمرکز کنند   ، تنها بر روي مسائل لحظه     ظاهرا قابل قبول  استداللي  

 اتالف وقتي رمانتيک يا تالشـي بيهـوده بـه حسـاب     ها  از نظر آنريزي درباره چگونگي رسيدن به اين هدف    دليل، برنامه  به همين . دهند
کنند معموال با آنچنـان قـدرت نظـامي و     اي مبارزه مي عليه ديکتاتوري وحشيانه نهادينه شده    خود  آزادي  کسب  مردمي که براي    . آيد  مي

بدون وجود اميـد واقعـي، ايـن    به هر حال   . خواهد را دارد    توان انجام هر آنچه مي    کنند ديکتاتوري     ميشوند که تصور      اي روبرو مي    پليسي
 شـايد هرگـز   پـذيرفت، و  هرگز نخواهند  اما.  ديکتاتوري را به مبارزه خواهند طلبيد      ، يا شايد تاريخي   هاي جوانمردي   بازهم با انگيزه  مردم  

 .ريزي استراتژيک جامع، معنايي ندارد ها برنامه  براي آنبنا بر اين .نه استنااميداشان  ، که اقداماتدرک نکنندنه هاآگا

اثـر اسـت،      شود، اقدامات فرد بي     نيروي فرد پراکنده مي   :  است   بسيار جدي ريزي استراتژيک معموال      نتايج اينگونه عدم موفقيت در برنامه     
هـا   اگـر دمـوکرات  . گردنـد  ارزش مـي  هـا بـي    ند، و فداکاري  شو  ه نمي ها به کار گرفت     رود، برتري   ها بر روي موضوعات کوچک هرز مي        انرژي
 تصـادفي  خـتن ريـزي ضـعيف و آمي   برنامـه . شان ناكـام خواهنـد مانـد    در رسيدن به اهدافريزي استراتژيک نداشته باشند احتماال     برنامه

 .گردد مي و قدرت ديکتاتوري افزايش کنترل بيشتر باعث شود و حتي  را به جلو رهنمون نمي مقاومت جنبشاقدامات مختلف 

ها بـيش     اند، اگر اصوال استفاده شده باشند، ديکتاتوري        هاي جامع استراتژيک کمتر به کار گرفته شده         ريزي  متاسفانه، از آنجايي که برنامه    
 .ندکن ها بيشتر از آنچه بايد، عمر مي ها و دهه ها سال آن. رسند از آنچه واقعا پايدار هستند، پايدار به نظر مي

 

 ريزي استراتژيک چهار اصطالح مهم در برنامه

 . اي مهم است  در معناي چهار اصطالح پايهبه صورت استراتژيک فکر کنيم، روشن کردنبراي اينکه بتوانيم 

ي، اقتصـادي، انسـاني، اخالقـ    (راستا کردن استفاده از تمـامي منـابع موجـود     هم  هماهنگ و  معنايدراستراتژي بزرگ مفهومي است که  
 . شود توسط گروهي که در تالش براي رسيدن به اهداف خود است، به کار گرفته مي) سياسي، تشکيالتي و غيره 

بـراي   روش درباره به کـارگيري بهتـرين     در کشمکش،    حاضر خود بر روي اهداف گروه و منابع         نمودن توجه رکز  متاستراتژي بزرگ با م   
ريزي استراتژي بزرگ رهبران مقاومت     در برنامه . گيرد  ، تصميم مي  )آميز    مبارزه غيرخشونت  هاي نظامي مرسوم يا     جنگاز جمله   ( مبارزه  

 استراتژي بـزرگ   عالوه بر اين،. ريزي نمايند ها برنامه شود را ارزيابي کرده و براي آن فشارها و تاثيراتي که موجب شکست دشمن مي بايد  
 .هاي ابتدايي شروع شده و ادامه خواهند يافت ها مقاومت  آندرخواهد بود که اي  بندي  درباره شرايط مناسب و زمانيشامل تصميمات

اسـتراتژي بـزرگ در   . کنـد  هاي محدودتر به منظور هدايت مبارزه را فراهم مـي    استراتژياستراتژي بزرگ چارچوب اساسي براي انتخاب       
 .کند ا به منظور استفاده در مبارزه را مشخص ميه  آنميانتوزيع منابع شيوه عين حال نحوه تخصيص وظايف عام يک گروه خاص و 

. کنـد    دستيابي به هدفي مشخص در مبارزه است که در قلمرو استراتژي بزرگ انتخـاب شـده، عمـل مـي                    روش بهترين   يافتناستراتژي  
اسـتراتژي  . وري  بهـره به حداکثرچگونگي مبارزه به منظور رسيدن  مرتبط است و هم با وقت و چگونه بجنگيم  چهبا اينکه   هم   ،استراتژي

 .، در حالي که برنامه استراتژيک نقشه طراحي شده توسط يک مهندس معمار استشود ميبا مفهومي که در ذهن هنرمند است مقايسه 

شکست قطعي خـود     بتواند   يبرقتحت آن   توسعه موقعيتي استراتژيک باشد که      هايي براي     استراتژي همچنين ممکن است شامل تالش     
  در غيـر اينصـورت، وضـعيت اسـتراتژيک    .علني، تسليم شـوند مبارزه بيني کند و لذا بدون  پيشست زدن به مبارزه علني     را در صورت د   

استفاده مطلوب از پيروزي در صورت محقق شـدن  استراتژي همچنين شامل چگونگي اقدام براي . خواهد کردپيروزي مبارزين را قطعي  
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 .هستنيز آن 

هـا   بايد توسعه يابند و اجزاي جداگانـه آن  که مبارزات چگونه       است درباره اين    اي اساسي    ايده  مسير مبارزه، کاربست برنامه استراتژيک در     
آرايش ماهرانـه  شامل موضوع اين . چگونه بايد با يکديگر تطبيق شوند تا مشارکتي سودمند براي رسيدن به اهداف مورد نظر فراهم شود           

از ملزومـات کسـب پيـروزي در        سـتراتژي هوشـمندانه     ريزي براي يک ا     برنامه. شود  تر هم مي     کوچک  کننده براي عمليات    هاي عمل   گروه
بـراي  » ملزومـات «مطمئنا برآورده کـردن  . هاي مختلف، ملزومات متفاوتي هم خواهند داشتند  تکنيک.استتکنيک مبارزه انتخاب شده   

 . خواهند بودنياز اضافي هم مورد يفاکتورهاياحتماال  .اطمينان از پيروزي کافي نيست

وري  گيـري ميـزان بهـره    ها بايد اهداف خود را به صورت واضح تعريف کرده و درباره چگونگي انـدازه              ها، دموکرات   براي طراحي استراتژي  
از نيدهد تا با دقت ملزومات مورد         به طراحان استراتژي اجازه مي    تعريف و تجزيه و تحليل      . ها براي رسيدن به هدف تصميم بگيرند        تالش

 .کند ريزي تاکتيکي برابري مي نياز به وضوح و تعريف با نياز به برنامه. تشخيص دهندبراي تامين اهداف انتخاب شده را 

ها به کاربرد قوا براي رسيدن به باالترين بهره           تاکتيک. شوند   به کاربرده مي   ها   هاي کنش، براي اجرايي کردن استراتژي       ها و روش    تاکتيک
. شـود  تاکتيک اقدامي محدود است که براي رسيدن به هدفي منحصر بـه فـرد بـه کـار گرفتـه مـي            . دود اشاره دارند  هاي مح   در موقعيت 

توان وسايل موجـود را بـه منظـور ايفـاي اسـتراتژي بـه کـار         مي  از کشمکشاي خاص انتخاب تاکتيک به ادراک اينکه چگونه در مرحله
 ، هـا    بـه هـدف    يابي  ، به منظور دست   ها بايد با دقتي خاص      ها و روش    وري، تاکتيک   رهبراي به دست آوردن حداکثر به     . گرفت، بستگي دارد  

 نهايت امر اتالفيابي به اهداف استراتژيک را تقويت نکنند، احتماال در       دستاحتمال  هاي تاکتيکي که      بهره. انتخاب و به کار گرفته شوند     
 .انرژي به حساب خواهند آمد

گونـه کـه     درسـت همـان    انـد،   ز اقدامات مرتبط است که درون يک استراتژي با يکديگر منطبق شـده             محدود ا  اي  سلسلهپس تاکتيک به    
هـا   تراتژيها هميشه با مبارزه مرتبط هستند در حالي که اسـ  تاکتيک. شوند ها درون يک استراتژي بزرگ با يکديگر منطبق مي   استراتژي

.  عنوان بخشي از استراتژي کلي نبرد يا سلسله عمليات قابل درک اسـت يک تاکتيک خاص تنها به. شوند مي تري حاوي مالحظات وسيع 
 از نظـر جغرافيـايي،    (اي کـوچکتر   شوند، يا در محـدوده   کار گرفته مي    ها به   ها در طول دوره زماني کوتاهتري نسبت به استراتژي          تاکتيک

عمده يا جزيي بودن    آميز    در اقدام غيرخشونت  . داف محدودتر يابي به اه    با مشارکت مردمي کمتر، يا به منظور دست       ، يا     )سازماني و غيره    
  .باشدتمايز ميان هدف تاکتيکي و هدف استراتژيک تواند تا حدي مشخص کننده  هدف مي

هـا هسـتند    مبارزات تاکتيکي ابزار استراتژيست. شوند  هاي استراتژيک انتخاب مي      براي حمايت از تحقق هدف      تاکتيکي تهاجمي  مبارزات
ريـزي و اجـراي عمليـات         کساني کـه مسـووليت برنامـه      پس بسيار مهم است که      . حمله قطعي به رقيب    براي شرايط مساعد     خلق جهت

افـرادي کـه   . مهارت داشته باشـند  هاي متناسب با آن،       ترين روش   ارزيابي وضعيت و انتخاب مناسب    شود، در     ها واگذار مي    تاکتيکي به آن  
 .هاي خاص، آموزش ديده باشند  بايد براي استفاده از تاکتيک انتخاب شده و روشد نيزداشته باشنمشارکت در اقدام قرار است 

همچون انواع ( شود    ها اقدام گوناگون مي     آميز شامل ده     غيرخشونت  در تکنيک مبارزه    که هاي عمل اشاره دارد     افزارها و راه    روش به جنگ  
 ).همچنين به پيوست نگاه کنيد(اند  فصل پنج تشريح شدهکه در )  همکاري سياسي و موارد مشابه اعتصاب، تحريم، عدم

آميز بستگي بـه فرمولـه کـردن و انتخـاب دقيـق اسـتراتژي بـزرگ،          يک برنامه استراتژيک معتبر و موثر براي مبارزه غيرخشونت       توسعه
 .ها دارد ها و روش ها، تاکتيک  استراتژي

محتاج بکارگيري قـوه ادراک  ديکتاتوري، چنگال تژيک براي کسب آزادي از ريزي دقيق استرا اصلي اين مبحث اين است که برنامه درس  
انـد  تو هاي عقالني مـي  تواند به وقوع فاجعه کمک کند در حالي که استفاده موثر از توانايي    مي ،ريزي هوشمندانه    خطا در برنامه   .فرد است 

 حرکت دادن جامعه به سـمت آزادي و         ه منظور بع موجود را ب    سليم منا  از قوه قضاوت   که با استفاده     مسيري استراتژيک را طراحي نمايد    
 .دموکراسي بکارگيرد
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 هفتمفصل 

  استراتژيريزي برنامه

نايي قدرتمند کردن مردم زير ستم       کنند که توا    اقدامات فراگيري تنظيم     برنامه بايد، رهبران مقاومت    موفقيتاحتمال  براي بيشتر كردن    
 برنامه، برآورد دقيق وضعيت و براي رسيدن به اين.  را دارا باشدپايدار  دي ديکتاتوري و ايجاد دموکراسي    تضعيف و سپس نابو    و همچنين 

  ازرشـته خـاص يـک   هاي    استراتژي بزرگ و استرانژي،بدون اين تحليل دقيق همالبته . احتياج است  هاي موجود براي اقدام موثر      گزينه
 هستند، تنها گانهجدادو فرآيند مبارزات يك رشته هاي  استراتژي توسعه استراتژي بزرگ و     از آنجايي كه  . توانند توسعه يابند    مبارزات مي 

هـاي خـاص      اسـتراتژي . تواند کامال توسعه يابد     هاي خاص يک رشته از مبارزات مي        پس از اينکه استراتژي بزرگ توسعه يافت، استراتژي       
 . يابي و تقويت اهداف استراتژي بزرگ، طراحي شوند  بايد به منظور دستيک رشته از مبارزات

 چـه در سـطح اسـتراتژي        ، مهم معيارهاياينجا بايد برخي از     در  . استبسياري  سواالت و امور    نيازمند دقت به    توسعه استراتژي مقاومت    
  بـه هرحـال،  . مشـخص کنـيم  ها توجـه شـود را    كه الزم است به آن، اقداماترشته از يک مربوط به هاي    بزرگ و چه در سطح استراتژي     

رکي ژرف از کل وضعيت کشمکش داشته باشـند كـه ايـن     مقاومت د به اين دارند که طراحانهاي استراتژيک احتياج  ريزي  تمامي برنامه 
. شـود   المللـي مـي     شناسي، اقتصادي و بـين       شامل توجه به عوامل فيزيکي، تاريخي، دولتي، نظامي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، روان            امر

 .پيشينه آن توسعه يابندبا توجه به توانند در بستر هر مبارزه خاص و  ها تنها مي استراتژي

 ،آيـا اهـداف   .ارزيابي کننـد ها  بر اساس اوليت آنها را  خواهند تا اهداف و اهميت انگيزه      ريزان استراتژيک مي    رهبران دموکراتيک و برنامه   
ايـم کـه      مـا اينجـا در ايـن بـاره صـحبت کـرده            . تعيين هدف حقيقي مبارزه بسيار مهم اسـت        و چرا ؟      ارزش يک مبارزه بزرگ را دارند،     

اي آزاد بـا سيسـتم حکـومتي     تاسـيس جامعـه  هـدف ايـن مبـارزات بايـد       . تاتوري يا برکناري ديکتاتور فعلي کافي نيست      برانداختن ديک 
 .گذارد آمد آن هستند تاثير مي هاي خاصي که پي و استراتژيروشن شدن اين نکته بر توسعه استراتژي بزرگ . دموکراتيک باشد

 : سخ دهند، از جمله پازيادي ا به سواالت اساسي ها نياز خواهند داشت ت به طور خاص، استراتژيست

  به آزادي چه هستند ؟يابي دستموانع اصلي  •

 کنند ؟  به آزادي را تسهيل مييابي دستچه عواملي  •

 قدرت اصلي ديکتاتوري در چيست ؟ •

 در چيست ؟ضعف ديکتاتوري مختلف نقاط  •

  ؟پذيرند کتاتوري تا چه حد آسيبمنابع قدرت دي •

 اي دموکراتيک و عامه مردم چه چيزهايي هستند ؟هاي نيروه قدرت •

 ها را اصالح کرد ؟ توان آن راتيک و عامه مردم چه چيزهايي هستند و چگونه ميكنيروهاي دموهاي  ضعف •
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كنند يا امكان دارد كمـك   اند ولي به يكي از دو طرف كمك مي     هايي كه هنوز وارد كشمكش نشده        آن ،وضعيت نيروهاي سوم   •
 ت ؟ كنند، چگونه اس

 

 انتخاب روش

بـه کـار گرفتـه شـود را     هاي آتي  در کشمکشاي که قرار است  ريزان احتياج دارند تا روش اصلي مبارزه ، برنامهدر سطح استراتژي بزرگ   
هاي مختلف مبارزاتي همچـون جنـگ نظـامي سـنتي، جنـگ چريکـي،                 تکنيکاز  هاي هر يک      ها و محدوديت    شايستگي. مشخص کنند 

 . و غيره بايد ارزيابي شوندطلبي سياسي مبارزه

هـا   آيا نوع مبارزه انتخـاب شـده در تـوان دمـوکرات     : را در نظر بگيرند اينگونه سواالت   ها احتياج دارند تا        استراتژيست ، اين انتخاب  ايرب
ر را هـدف   آيا ايـن تکنيـک نقـاط ضـعف ديکتـاتو     را دارد ؟ قدرت مردم تحت ستم امكان بسيج انتخاب شده   روش مبارزاتي   هست ؟ آيا    

هـاي    گـروه را بـه هـا   کند تا به خود متکي باشند يا آن کمک ميها  برد ؟ آيا اين روش به دموکرات گيرد، يا به نقاط قوت آن حمله مي  مي
آيـا ايـن روش   ها چيست ؟   پيشينه روش انتخاب شده در به پايين کشيدن ديکتاتوريوابسته خواهد كرد ؟ گران خارجي     سوم يا حمايت  

اگر فرض کنيم در خاتمه بخشـيدن  کند يا کمتر ؟   آتي به وجود خواهند آمد را بيشتر مي هاي هايي که در اثر کشمکش  رابيصدمات و خ  
هـايي از     گونـه  ، خواهـد داشـت ؟     خيـزد   مياز کشمکش بر   انتخاب شده چه تاثيري بر نوع حکومتي که           روشبه ديکتاتوري موفق شويم،     

 .  بايد در توسعه استراتژي بزرگ دور نگاه داشته شونداقدامات که نامناسب تشخيص داده شوند

. هـاي ديگـر مبـارزه دارد    اي نسـبت بـه تکنيـک    هـاي نسـبي عمـده    طلبـي سياسـي ، برتـري      هاي قبل دليل آورديم که مبـارزه        در فصل 
هاي مثبتـي در     سياسي پاسخ  طلبي  در اين باره تصميم بگيرند که آيا مبارزه       خود،  بايد با دقت در وضعيت خاص مبارزاتي        ها    استراتژيست
 .  يا خيردهد ارائه ميهاي باال  برابر سوال
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بـه کـار    هـدف اصـلي  بايد به خاطر داشت که هدف استراتژي بزرگ در مقابله با ديکتاتوري تنها به زير کشيدن ديکتـاتور نيسـت بلکـه            
 انتخـاب شـده    روشبراي رسيدن بـه ايـن اهـداف،    . يکتاتورهاي جديد استگماشتن سيستمي دموکراتيک و ناممکن کردن برخاستن د       

 مردم و نهادهاي مـدني بسـيار   ،ديکتاتوريحكومت تحت .  توزيع قدرت موثر در جامعه مشارکت کند       درتغيير  ايجاد  براي مبارزه بايد در     
تواننـد بـه    گروهي جديد از حاکمان، اگر بخواهند، مـي      توازن،    عدماين  تغيير در   ايجاد  بدون  . مند بوده است    اند و دولت قدرت     ضعيف بوده 

 . آيند نيست خوش يا کودتا ١»انقالب قصري«يک پس . ها باشند ديکتاتورمـآبي قبلي

تر نيروي موثر در       بررسي شد، به تقسيم عادالنه      ياسي از طريق بسيج جامعه عليه ديکتاتوري، همانگونه که در فصل پنجم           طلبي س   مبارزه
آميـز بـه ايـن معناسـت کـه       هاي مبـارزه غيرخشـونت   گسترش ظرفيت. گيرد اين فرآيند به چند طريق صورت مي   . کند  يجامعه کمک م  

بـراي مقابلـه و      مـردم    .کنـد   ديگر به سادگي در مردم توليد وحشت و فرمانبرداري نمـي           ،آميز  ظرفيت ديکتاتوري براي سرکوبي خشونت    
بسـيج نيروهـاي مردمـي از طريـق     ، بعـالوه .  خواهنـد داشـت  اختيـار منـد در   ي قـدرت هاي روش ،ديکتاتورتوسط جلوگيري از اعمال زور  

 فرامـوش نخواهـد      ها  تا مدت بار به کارگيري موثر قدرت،        تجربه يک . طلبي سياسي، موسسات مستقل جامعه را تقويت خواهد کرد          مبارزه
. به سادگي زير سلطه ديکتاتورهاي احتمالي قرار نگيرند        ديگردانش و مهارتي که در مبارزه به دست آمده باعث خواهد شد تا مردم               . شد

 .پذير خواهد نمود  بيش از پيش امکان در نهايت تاسيس يک جامعه دموکراتيک پايا را،اين تغيير در روابط قدرت

 

 کمک خارجي

 خـارجي در فروپاشـاندن      فشارهايهمچنين  گران داخلي و      به عنوان بخشي از آماده سازي استراتژي بزرگ، مهم است که نقش مقاومت            

                                                 
1  - Palace Revolutionدايره قدرت استاي حساب شده از سوي نيروهاي درون  در اصطالح سياسي به معناي تغيير قدرت از طريق به کار گيري نقشه . 
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ايـن مبـارزه    . در اين تحليل استدالل کرديم که قواي اصلي مبارزه بايد از داخل خـود کشـور برخيـزد                 . شودديکتاتوري ارزيابي و تعيين     
 . کند که به ميدان بيايد اي تحريک مي المللي را تا درجه داخلي است که مساعدت بين

نند براي بسيج افکار عمومي جهان عليـه ديکتـاتوري، موافـق بـا بشردوسـتي، اخـالق و اصـول                     توا  ها مي   تالشتر،    به عنوان كمكي ماليم   
هـا و     هاي ديپلماتيـک، سياسـي و اقتصـادي توسـط دولـت             يابي به جريمه    دستتوانند به منظور      ها مي   تالش .مذهبي به کار گرفته شوند    

هاي تحريم اقتصادي و نظـامي، کـاهش سـطح بـه              توانند در شکل   اين موارد مي  . گيري شوند   جهتالمللي عليه ديکتاتوري      موسسات بين 
در کشـور ديکتـاتوري،     گـذاري     هاي اقتصادي و منع سـرمايه       ممنوعيت همکاري رسميت شناختن ديپلماتيک يا قطع روابط ديپلماتيک،        

هماننـد تهيـه   المللـي،     بـين  هاي  کمک  عالوه بر اين،  . المللي و بدنه سازمان ملل باشد       هاي مختلف بين    اخراج دولت ديکتاتوري از سازمان    
 .نيروهاي دموکرات قرار داده شوند توانند مستقيما در اختيار  اقتصادي و ارتباطي، ميهاي کمک

 

 تنظيم استراتژي بزرگ

اي از    ريـزان اسـتراتژي بـزرگ بايـد طـرح کلـي             هاي خارجي، برنامه     ارزيابي وضعيت، انتخاب روش و مشخص نمودن نقش کمک         پس از 
 بايد از حال تا آينـده فرآينـد کسـب آزادي و موسسـات               گستردهاين طرح   .  تهيه کنند  تواند هدايت شود را     دي که مبارزه مي    رون بهترين

سواالت زير  . ريزان احتياج دارند تا از خود سواالت گوناگوني بپرسند          در تنظيم استراتژي بزرگ برنامه    . سيستم دموکراتيک را شامل شود    
) تـر از گذشـته   اي مشـخص  بـه شـيوه  (انـد را      مورد احتياج  ،طلبي سياسي   براي مبارزه تعبيه يک استراتژي بزرگ،      که در    انواع مالحظاتي 

 :کنند  مطرح مي

 تواند خاتمه يابد و دموکراسي جايگزين آن شود چيست ؟  از اينکه ديکتاتوري چگونه ميتصور كلي ترين جامع

توانند اعتماد به نفس و قدرت کافي براي اقـدام   مردم تحت ستم چگونه مي شود ؟ از وجه آغتواند به بهترين    مبارزه دراز مدت چگونه مي    
طلبـي در مـردم چگونـه         همکاري و مبارزه     ظرفيت به کارگيري عدم    به دست بياورند ؟   فعال در حدي محدود،     به مبارزه عليه ديکتاتوري،     

اي   هدف مجموعه  دموکراتيک بر جامعه و محدود کردن ديکتاتوري          بازيافتن کنترل  به منظور بايد با گذشت زمان و تجربه افزايش يابد ؟          
 تواند باشد ؟ محدود از مبارزات چه چيزهايي مي

آيا موسسات مستقلي وجود دارند که از ديکتاتوري جان سالم به در برده و امکان استفاده از آنان براي برقراري آزادي وجود داشته باشد                   
هـا بـه منظـور        بايد دوباره بـه دسـت دمـوکرات       هاي ديکتاتور غالب شوند، يا کدام موسسات          بر کنترل توانند     کدام موسسات جامعه مي     ؟

  ديکتاتوري، ايجاد شوند ؟ يس جو دموکراسي، حتي در صورت ادامهدهي به نيازهاي آنان و تاس پاسخ

  مـالي، (نـد آمـوزش ببيننـد ؟ چـه منـابعي         توان  تواند در مقاومت توسعه يابد ؟ مشارکت کنندگان چگونه مي           قدرت تشکيالتي چگونه مي   
 ها را بسيج کنند ؟  توانند به موثرترين روش توده چه نوع نمادهايي ميدر مبارزه الزم خواهند بود ؟ ) تجهيزات و غيره

 بين برونـد  توانند به صورت دائمي تضعيف شوند و در نهايت از     منابع قدرت ديکتاتور مي    در طي چه مراحلي   از طريق چه نوع اقداماتي و       
آميز را نيز رعايـت   بر روي مبارزه پافشاري کنند و در عين حال انضباط الزم غيرخشونت توانند همزمان     کننده چگونه مي    مردم مقاومت ؟  

گـران دمـوکرات چگونـه     وقتـي پيـروزي نزديـک اسـت، مقاومـت      حفظ شود ؟ کشمکشدر حين تواند  نظم اجتماعي چگونه ميکنند ؟   
 تا آنجا که ممکن است هموار کنند ؟گذار را  ادامه دهند تا ديکتاتوري- جامعه پساهاي سازماني ن پايه ساختتوانند به مي

 بـراي هـر جنـبش    آن بتـوان توانـد وجـود داشـته باشـد، کـه بـر اسـاس             اي وجود ندارد، يا نمي      کاري يگانه بايد به ياد داشت که برنامه       
اي براي به پايين کشيدن يک ديکتـاتوري و تاسـيس سيسـتمي               هر مبارزه . ي کرد ، استراتژي بزرگي طراح   يبخشي عليه ديکتاتور    آزادي

  ديکتـاتوري برخـي    قيقا شبيه يکـديگر نخواهنـد بـود، هـر         هيچ دو موقعيتي د   . دموکراتيک تا حدي با مبارزات ديگر متفاوت خواهد بود        
ريـزان اسـتراتژي بـزرگ بـراي      برنامه. اهد داشتمشخصات ويژه خود را خواهد داشت، و ظرفيت آزادي طلبي مردم با يکديگر تفاوت خو     

  . خواهند داشتاحتياج طلبي سياسي به درکي عميق نه فقط از شرايط ويژه مبارزه خود، که از روش انتخاب شده براي مبارزه نيز  مبارزه

ادي از مردم که بـه مشـارکت        تعداد بسيار زي  . براي علني کردن آن وجود دارد     واضحي   ، داليل  استراتژي بزرگ با دقت طراحي شد      وقتي
خواهنـد  به مشـاركت   اقدام و توان بيشتر احتماال با اشتياقمفهوم کلي، درست همانند دستورات خاص،   در صورت درک     ، است نيازآنان  
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لـي  طـرح ک .  اشتياق آنان براي مشارکت و اقدام مناسب خواهـد داشـت   روحيه واين دانش به صورت بالقوه تاثيري بسيار مثبت در     . کرد
استراتژي بزرگ به هرحال براي ديکتاتور مشخص خواهد شد و دانستن خصوصيات آن به صـورت بـالقوه باعـث هـدايت وي بـه سـمت            

توانند به صورت سياسي به سـمت خـود           ها مي   رحمي  ها در سرکوب خواهد شد چرا که وي خواهد فهميد که اين بي              رحمي  کاستن از بي  
تواند به صورت بالقوه باعث بروز اختالف و ترک خدمت در اردوگاه ديکتـاتور                 مي  استراتژي بزرگ  آگاهي از مشخصات ويژه   . وي بازگردند 

 . شود

 براي به پايين کشيدن ديکتاتوري و تاسيس سيستمي دموکراتيک طرح ريزي شـد، بـراي طرفـداران                استراتژيک   برنامه هنگامي كه يك  
تواند راه خود را از استراتژي بزرگ ابتـدايي           تنها در شرايطي بسيار نادر مبارزه مي      . بر اجراي آن پافشاري کنند    دموکراسي مهم است که     

هنگـامي کـه    هنگامي که شواهد فراواني وجود داشته باشد که استراتژي بزرگ انتخاب شده اشتباه بـوده، يـا                  ريزان تنها     برنامه .جدا کند 
اين عمـل  ،  نيزحتي آنگاه. ند، ممکن است احتياج به تغيير استراتژي بزرگ داشته باشند      يير کرده باش  اي تغ   شرايط مبارزه به صورت پايه    
 . اي دوباره انجام گرفت و طرح استراتژي بزرگ جديدي توسعه يافت و پذيرفته شد، انجام شود بايد تنها پس از اينکه ارزيابي

 

 مبارزهريزي استراتژي  برنامه

، ، هوشـمندانه و اميـدبخش باشـد   ري و تاسيس دموکراسي توسعه يافته  که براي پايان دادن به ديکتاتو       بزرگي  هرچقدر هم که استراتژي   
طلبانه بـا هـدف بـه      عمليات مبارزه يك رشته بايد براي رهبري    هاي خاص     استراتژي. شود  انجام نمي يک استراتژي بزرگ به خودي خود       

شـان وارد کـردن       هـاي تـاکتيکي کـه هـدف         اي از فعاليت    محدودهها، به ترتيب،      راتژياين است . تحليل بردن قدرت ديکتاتور توسعه يابند     
بتواننـد  هاي خاص اقدام بايد با دقت انتخاب شـوند تـا    ها و روش    تاکتيک. کنند   مي ه ديکتاتور است را با يکديگر همسو      هاي کاري ب    ضربه

 .يابد ميتمركز  سطح استراتژي ردث در اينجا تنها بح. هاي خاص هر استراتژي مشارکت داشته باشند يابي به هدف در دست

انـد،   ريـزي کـرده   هايي که استراتژي بزرگ را برنامه دهند، همانند آن   ريزي سلسله مبارزات بزرگ را انجام مي        هايي که برنامه    استراتژيست
 بايـد   انگونـه کـه فرمانـدهان نظـامي       درست هم . هاي عمل تکنيک مبارزاتي انتخاب شده دارند        احتياج به درکي کامل از طبيعت و شيوه       

 استراتژي نظامي درک کننـد،  طراحيافزار، تاثيرات جغرافيايي و موارد مشابه را براي  نگها، فن لشکرکشي، تدارک ج  ساختارها، تاکتيک 
هرچنـد کـه   . اشـند آميز درکي کامل داشـته ب  طلبي سياسي نيز بايد از طبيعت و اصول استراتژيک مبارزه غيرخشونت         ريزان مبارزه   برنامه
هـا بـه    اسـتراتژي  ،هاي مطرح شده اي اين کتاب و پاسخ به پرسشه آميز، دقت به توصيه  با داشتن دانش درباره مبارزه غيرخشونت   حتي  

 .  ابتکار پرورش يافته داردوه نياز به قمبارزاتي يها تنظيم استراتژي. آيند خودي خود به وجود نمي

طلبـي   هاي مبارزه بخش، استراتژيست تر مبارزه آزادي    مبارزات بخصوص و براي توسعه درازمدت       يك رشته  براي    ريزي استراتژي   در برنامه 
 :  از جمله . فکر کنندبسياريبه مسائل و مشکالت احتياج دارند تا بايد درباره سياسي 

  استراتژي بزرگپيشبردها در  مبارزات و سهم آنيك رشته تعين اهداف خاص از  •

 انتخاب شـده اسـتفاده       توانند به بهترين وجه براي پيشبرد استراتژي         که مي  اي  هاي سياسي   ي خاص، يا سالح   ها  توجه به روش   •
  تر و تاکتيکي    هاي کوچک   كه چه نقشه   تشخيص دهيم    تا خاص، الزم است     يك رشته مبارزات  درون هر نقشه کلي براي      . شوند

بايـد بـه يـاد داشـته     . منابع قدرت ديکتاتور استفاده شـوند مودن راي وارد کردن فشار و محدود نهاي اقدامي بايد ب  و چه روش  
 .هاي کوچک است گامو پيمودن باشيم که رسيدن به اهداف بزرگ نتيجه انتخاب دقيق 

آيا مسائل اقتصادي بايد با مبارزه سياسي مرتبط باشند و اگر آري، چگونه ؟ اگر مسائل اقتصادي در مبـارزه مهـم    تعيين اينکه    •
، اگـر    در غيـر اينصـورت  .هـاي اقتصـادي پـس از پايـان ديکتـاتوري اصـالح شـوند         نارضـايتي  که   در اين فکر بود    بايدهستند،  

هـا    اينگونه نارضايتي .  ها شروع خواهند شد     ميلي  ها و بي    هايي سريع در دوره گذار به دموکراسي آماده نباشند، نارضايتي           حل  راه
 . تسهيل کنند،دهند  را ميمشكالت وعده پايان  که،توانند ظهور دوباره نيروهاي ديکتاتوري مي

کـدام  .  بهترين کارکرد را بـراي شـروع مبـارزه دارد     سيستم ارتباطيه نوع و چ  رهبريه نوعچپيشاپيش مشخص کردن اينکه     •
د بـود  گران و مردم موجود خواهن  براي راهنمايي دائم مقاومتطول دوران مبارزه، و برقراري ارتباط در    گيري  هاي تصميم   روش
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ها هميشه بايد کامال واقعـي        ادعاها و گزارش  . المللي  هاي بين   منعکس کردن اخبار مقاومت به مردم، نيروهاي ديکتاتور و رسانه          •
 .دكاهش خواهد داگران را  اساس، اعتبار مقاومت نمايي و ادعاهاي بي بزرگ. باشند

پاسخگويي به نيازهاي مـردم در   به منظوراقتصادي و سياسي  براي اقدامات خودکفا و سودمند اجتماعي، آموزشي،    هايي  برنامه •
 . رهبري شوندنيز گرانه شرکت ندارند  توانند توسط افرادي که مستقيما در اقدامات مقاومت ها حتي مي اين طرح. طول مبارزه

. رد انتظـار اسـت  بخش مو  اقدامات بخصوص يا کل مبارزه آزادي     يك رشته براي حمايت از    تعيين اينکه چه نوع کمک خارجي        •
استفاده شود بدون اينکه مبارزه داخلي به عامـل خـارجي خاصـي    تواند به بهترين وجه بسيج شده و         يگونه م چکمک خارجي   
تـر هسـتند، مـثال     تـر و شايسـته   هـاي خـارجي بـراي کمـک مناسـب      د که کدام گروه بايد به اين نکته توجه كر     وابسته شود ؟  

يـا   هـا، و  ، دولـت )هـاي کـارگري و غيـره    هاي دينـي يـا سياسـي، اتحاديـه     جتماعي، گروههاي ا جنبش(هاي غيردولتي     سازمان
 .هاي مختلف آن ملل و بخش سازمان

اي عليه کنترل ديکتاتوري، براي حفظ نظم و رعايت الزامات جامعه توسـط               ريزان مقاومت بايد در طول مقاومت توده         برنامه  عالوه بر اين،  
شـود و از ايـن         مـي  اين موضوع نه فقط باعث ايجاد نوع جديدي از ساختار مستقل دموکراتيک           . رت دهند نيروهاي خود نيز اقداماتي صو    

نظمـي و     رحمانـه را بـراي مبـارزه بـا بـي            در عين حال اعتبار هرگونه ادعايي که سـرکوب بـي          کند بلکه      اصلي کمک مي   طريق به اهداف  
 .برد  از بين مي را نيزقانوني الزم بداند بي

 همکاري  عدمٔ هشگسترش اندي

همانگونـه کـه در داسـتان       . همکاري را کـامال درک کننـد        براي مبارزه طلبي موفق عليه ديکتاتوري، ضروري است که مردم انديشه عدم           
هـا بـه      اگر تعداد کافي از زيردستان بـا وجـود سـرکوب          : تشريح شد، ايده اصلي ساده است       ) به فصل سوم نگاه کنيد    (» ها  ارباب ميمون «

 . ي از ادامه همکاري با ديکتاتور سر باز زنند، سيستم ستمگر ضعيف شده، در نهايت فرو خواهد پاشيدمدت کاف

بـا اينحـال نيروهـاي      . انـد   کنند احتماال پيش از اين هم از منابع مختلف با اين مفهوم آشنا بـوده                مردمي که تحت ديکتاتوري زندگي مي     
توانـد در   ، يـا داسـتاني مشـابه، مـي    »ها ارباب ميمون«داستان . گير کنند فراهمکاري را  م، انديشه عدفكردموکراتيک بايد تعمدا و از روي   

همکـاري درک شـد، مـردم         بار که مفهوم کلي عـدم       يک. اينچنين داستاني به آساني قابل درک است      . تمامي جامعه پخش و منتشر شود     
  در ها همچنين قادر خواهند بـود تـا   آن.  با ديکتاتور را متوجه شوندهمکاري هاي آتي براي عدم قادر خواهند بود تا ارتباط آن با فراخوان   

 .  را ابداع کنند  همکاري عدمهاي  روشن گونه مختلف از هزاراهاي جديد،  موقعيت

هـا    هاي مقاومت تحت حکومت ديکتاتوري، دموکرات       ها، اخبار و آموزش     با وجود مشکالت و خطرات موجود در تالش براي پخش انديشه          
ها بـراي مقاومـت کننـدگان ايـن      کمونيستشوروي  و  نازيآلمان حتي در حکومت . ممکن است اعمالاند که انجام اين       ها ثابت کرده  بار

نوارهـاي صـوتي و   توسـط  هـاي اخيـر       هـا و در سـال       هـا، کتـاب     هاي غيرقانوني، جزوه    امکان وجود داشت که با استفاده از انتشار روزنامه        
 .  مستقل که حتي براي مخاطبين وسيع و عام نيز ارتباط برقرار کنند نه فقط بين افراد،تصويري

ايـن راهنماهـا بـه مـردم نشـان      . ندد آماده و منتشر شـو نتوان  مقاومت ميراهنماهاي کلي  استراتژيک از پيش آماده شده،        با کمک برنامه  
چگونـه بايـد انجـام    اين كارها را   و   خودداري نمايند کاري    ت کنند و از هم    خواهند داد که در چه مسائلي و تحت چه شرايطي بايد مقاوم           

و دستورات بخصوصي صادر نشوند يـا مـردم امکـان دريافـت      حاال، حتي اگر ارتباط مردم با رهبري نيروهاي دموکرات قطع شود،            . دهند
تواننـد بـه     مـي اهـا همچنـين     اين راهنم . واکنش نشان دهند  در مسائل مهم    ها را نداشته باشند، مردم خواهند دانست که چگونه بايد             آن

دروغيني که توسط پليس سياسي به منظـور تحريـک مـردم بـه اقـدامات بـدنام                  » دستورات مقاومت «براي تعيين اعتبار     عنوان آزموني 
 . شوند، عمل کنند کننده پخش مي

 

 سرکوب و اقدام متقابل

را ارزيـابي    كننـدگان دمـوكرات     تور در مقابـل مقاومـت     بخصوص آستانه خشونت ديكتا   و  ها    ها و سركوب    طراحان استراتژيك بايد واكنش   
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 تسـليم  بدونهاي تشديد شونده  بايد ايستادگي كرد، عمل متقابل انجام داد يا از سركوبي       تصميم گيري شود كه چگونه       الزم است . كنند
گـران   ر بايد بـه مـردم و مقاومـت   هاي مورد انتظا  هشدارهاي مناسب درباره سركوبي از نظر تاكتيكي در مواقع خاص،. شدن، اجتناب كرد 

اگر احتمال سركوبي شديد وجود داشته باشد، امكانات پزشكي براي ارائه خدمات            . ها از ريسك مشاركت خود آگاه باشند        داده شود تا آن   
 .به مصدومين بايد آماده باشد

هـايي اسـتفاده كننـد كـه در      هـا و روش   تاكتيككنند تا از ها پيشاپيش تمام سعي خود را مي با مورد انتظار بودن سركوبي، استراتژيست   
براي مثـال، تظـاهرات و      . رسانندبرحمانه را به حداقل       هاي بي   عين كمك كردن براي رسيدن به اهداف، يا آزادي، احتمال وقوع سركوبي           

هزينـه بـاال   . اندازد ه خطر مي، شايد مهيج باشد ولي جان هزاران تظاهرات كننده را ب      شديدها عليه ديكتاتوري      رژه رفتن مردم در خيابان    
ماندنـد،   هـاي خـود مـي    ها الزاما به معناي وارد كردن فشار بيشتر به ديكتاتور، نسبت به زماني كه همـين مـردم در خانـه    براي دموكرات 

 .هاي كالن توسط كارمندان دولت، نيست همكاري اعتصاب، يا عدم

بايد بـا  كه خطر زيادي در پي دارد، براي هدفي استراتژيك مورد نياز است، آنگاه     تحريك آميز،   گرايانه     كه اقدام مقاومت   اگر پيشنهاد شد  
 رفتـار   آميز   طي مبارزه با انضباط و منش غيرخشونت       گران در   آيا مردم و مقاومت   . هاي اين پيشنهاد فكر كرد      ها و فايده    دقت درباره هزينه  

تي بايد براي حفـظ  ريزان بايد درباره اينكه چه اقداما       قاومت كنند ؟ برنامه   آميز م   هاي خشونت   توانند در برابر محرك     آيا مي خواهند كرد ؟    
هـاي   آيا اين اقدامات، از جمله تعهدات، اطالعيـه    . فكر كنند به عمل بيايند،    ها    رحمي   مقاومت با وجود بي    ادامه و   آميز  غيرخشونتانضباط  

 ممكـن و مفيـد   طلب هاي خشونت ريم افراد و گروهاهرات و تحهاي انضباطي، برقرار كنندگان نظم تظ      جزوه ،ها  مشخص كننده خط مشي   
ها به خشونت كشـاندن تظـاهرات اسـت هوشـيار          رهبران بايد هميشه نسبت به حضور كارگزاران تحريك كننده كه ماموريت آن           است ؟   
 . باشند

  استراتژيكبرنامهوفاداري به 

هـا را از   اي دموكراتيك نبايد با حركات فرعي ديكتاتور كه ممكن است آن  نيروه  به اجرا گذاشته شد،    درستبار كه برنامه استراتژيك       يك
اقـدامات عمـده مصـروف مسـائل     هاي مرتبط با يك سلسله عمليات خاص منحرف كنـد و باعـث شـود كـه      استراتژي بزرگ و استراتژي 

هـاي جديـد از سـوي     رحمي اكنش به بي شايد در و-اي  همينطور نبايد به احساسات لحظه.  از مسير خود منحرف شوند  اهميت شود،   كم
هاي مـرتبط بـا يـك سلسـله عمليـات منحـرف           گران دموكرات را از استراتژي بزرگ يا استراتژي          اجازه داده شود كه مقاومت     -ديكتاتور  

 و گفتـه  تـرك   را خشمگين و تحريك كرده تا نقشه دقيق خود را ها شايد بادقت ايجاد شده باشند تا نيروهاي دموكرات    رحمي  بي. دنماين
 .توانند آنان را شكست دهند اي كه ديكتاتورها به خوبي مي  شوند، يعني در حوزهآميز حتي وارد اقدامات خشونت

هـا و     مطمئنـا در تاكتيـك    . پيشروي مرحله به مرحلـه اسـت       ،  خواهان  آزاديست تشخيص داده شود، وظيفه      رتا وقتي كه تحليل اصلي د     
ايـن تنظيمـات نبايـد بـا     . ها آمادگي خواهند داشت  مد و رهبران خوب هميشه براي استفاده از فرصت        اهداف تغييراتي به وجود خواهد آ     

اجراي دقيق استراتژي بزرگ انتخاب شده و       . دنهاي مرتبط با يك رشته عمليات مغشوش شو         اهداف استراتژي بزرگ يا اهداف استراتژي     
 .در رسيدن به موفقيت ايفا خواهد كردگي  سهم بزر خاص رشته مبارزاتيك هاي مرتبط با  استراتژي
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هـا حـس    د، مهم است كه اولين اقدامات براي مردم كم خطـر بـوده و در آن       نكن  قدرتي و ترس مي     هايي كه مردم احساس بي      در وضعيت 
ـ ي را به نمايش بگذارد مخالفتي عمومنتوان  مي-اي غير عادي   مثل پوشيدن لباس به طريقه-اين نوع اقدامات . اعتماد به وجود آورد    د و ن

 غيـر سياسـي و   موضوعيدر موارد ديگر . جويانه شركت نمايند   دار در اقدامات مخالفت     د تا به صورتي معني    نفراهم كن براي مردم   فرصتي  
ايـد  هـا ب  استراتژيسـت . تواند در مركز توجه اقدامات گروهي قرار گيـرد       مي) مانند تامين يك منبع آب مطمئن         (نسبتا كوچك و سطحي     
موفقيـت در ايـن رشـته    . پذيرش آن مشـكل باشـد    عدمبوده و در نتيجه  كه ارزش آن براي همه شناخته شده         موضوعي را انتخاب كنند   

 .سازد متقاعد مينيز نسبت به دارا بودن قدرتي بالقوه  مردم را ،كند  كوچك را حل ميعالوه بر اينكه مشكليمبارزات كوچك 

 نبايد سرنگوني آني و كامل ديكتاتوري باشد، بلكـه بـه جـاي    ،ته مبارزات در يك كشمكش دراز مدتهاي يك رش   هدف بيشتر استراتژي  
هـاي   همينطور تمام رشته مبارزات هم نيـازي بـه مشـاركت تمـامي بخـش      . ب اهداف محدود باشند   ها بايد در پي كس      آن، اين استراتژي  

 .جامعه ندارند

بـه   بـا دقـت   طلب نياز دارند تا       هاي مبارزه   راي پيشبرد استراتژي بزرگ، استراتژيست     درباره يك رشته عمليات بخصوص ب      به هنگام تفكر  
 .بيانديشند و پاياني يك مبارزه دراز مدت مياني، مراحل ابتداييموجود در هاي  تفاوت

 

 مقاومت گزينشي

اي بايد  اينچنين مبارزات گزينشي. د باشندتوانند بسيار مفي هاي مستقلي از مبارزات با اهداف خاص مي   رشتههاي اوليه مبارزه،      در مرحله 
 .همزمان اجرا شوندبه صورت ها ممكن است  گهگاه هم دو يا سه مورد از آن. يكي پس از ديگري اجرا شوند

 گريسـتم  عـام  يبـه صـورت  يـا مشـكالتي كـه    و محدود  خاص  مهم است كه موضوعات   مقاومت گزينشي ريزي استراتژي براي      در برنامه 
اي از مبـارزات باشـند كـه از           توانند اهداف مناسبي براي هدايت رشـته        مياينگونه موضوعات   .  مشخص شوند  ،دهند  ان مي نش را   تاتورديك

 . توان به اهداف استراتژيك ميانه در داخل يك استراتژي كلي دست يافت ها مي طريق آن

يـابي بـه يـك     ايـن مسـاله دسـت     . يابي باشند   دستنيروهاي دموكرات قابل    ظرفيت قدرت فعلي    اين اهداف استراتژيك ميانه بايد توسط       
يابنـده روابـط قـدرت در      و افـزايش مـوثر  و همچنين باعث تغيير      مفيد بوده روحيه مردم   كند كه براي      ها را تضمين مي     دنباله از موفقيت  

 .شود مبارزه دراز مدت مي

تواننـد بـا     مـي ها  آن. صادي يا سياسي متمركز شوند    اقتهاي گزينشي بايد در ابتدا بر روي مسائل خاص اجتماعي،             هاي مقاومت   استراتژي
هايي كـه اكنـون توسـط     گيري كنترل بخش براي بازپسيا ، هدف خارج كردن بخشي از جامعه و سيستم سياسي از زير كنترل ديكتاتور    



 طلبي سياسي  مبارزهبردكار 
 
٢

ه كه قبال گفته شده، اگر ممكـن  همانگون.  انتخاب شوند   ديكتاتور بر يك محدوده    سلطهنفي  نهايتا به منظور    شوند، يا     ديكتاتور كنترل مي  
ها قادر    به اين وسيله دموكرات   . به يك يا چند نقطه ضعف ديكتاتور حمله كنند         رشته مبارزات مربوط به يك مقاومت گزينشي بايد          باشد

 . ضربه را وارد كنندكارآترينخواهند بود تا با ظرفيت قدرت موجود خود، 

بايـد شـامل     اهداف محـدود آن     اما  . ريزي كنند    استراتژي اولين رشته مبارزات را برنامه      الاقلها سريعا نياز خواهند داشت تا         استراتژيست
، امكـان داشـته باشـد    استراتژي بزرگ انتخاب شـده كمـك كنـد ؟ اگـر         ايفايتواند به     چگونه مي اين رشته مبارزه    چه چيزهايي باشد ؟     
هـا بايـد بـه     همه اين اسـتراتژي . عمليات دوم و سوم نيز تنظيم شوند     خطوط كلي استراتژي مربوط به رشته        الاقل،هوشمندانه است كه    

 .عمل نمايند استراتژي بزرگ انتخاب شده كمك كرده و در محدوده خطوط كلي آن پيشبرد

 

  مبارزه نمادين

. دود خواهـد بـود  ميدان عمل اقدامات سياسي محدر ابتدا  به منظور ضعيف كردن ديكتاتوري، احتماال      در هنگام شروع يك رشته مبارزه     
 و همكـاري  اين اقدامات بايد با هدف سنجش و تاثيرگذاري بر حال و هواي مردم و آماده كردن آنان براي پيگيري مبارزه از طريـق عـدم          

 .مبارزه طلبي سياسي طراحي شوند

كـه عالقمنـد بـه اقـدام هسـتند كـم       اگر تعداد افرادي . نمادين محدود يا موقتي باشديا اقدام اقدام احتماال بايد نوعي اعتراض     نخستين  
ر تعـداد   از طـرف ديگـر، اگـ   .تواند، براي مثال، شامل گذاشتن گل در محلي باشد كه اهميتي نمادين دارد             اقدام مي نخستين  است، آنگاه   

د دقيقـه  نج دقيقه توقف كامل و عدم انجام هرگونه حركتـي يـا چنـ           هستند بسيار زياد است، آنگاه پ     در اقدام   كساني كه خواهان شركت     
زنـده داري در محلـي كـه          شـب اعتصـاب غـذا،     بـه   تواند    هاي ديگر، اشخاص معدودي مي      در وضعيت . شودبه كار گرفته    تواند    سكوت مي 

كـه جنبـه    اين اقدامات ، تحت يك حكومت ديكتاتوري.ها، يا تحصن در محلي مهم دست بزنند تحريم كوتاه كالس  اهميت نمادين دارد،    
 .د شدن مواجه خواهي خشن اال با سركوبي احتمي دارندتر تهاجمي

دفاتر مركـزي پلـيس سياسـي ممكـن اسـت داراي        اشغال  ، مانند اشغال فيزيكي محوطه روبروي قصر ديكتاتور يا          اقدامات نمادين خاص  
 . شوند رشته مبارزات توصيه نميبراي شروع به همين دليل خطر زيادي باشد و 

 يـا تصـرف   ۱۹۸۸تظاهرات خياباني برمه در  مانند  المللي وسيعي برانگيخته است، ه ملي و بيناولين اقدامات اعتراضي نمادين گاهي توج     
 فراوانـي اسـت كـه    بـه توجـه  تلفات باالي اين تظاهرات در هر دو مـورد   . ۱۹۸۹و اعتصاب غذاي دانشجويان در ميدان تيانانمن پكن در          

عظيم اخالقي و روانـي، بعيـد اسـت كـه      با وجود ضربات    . ه كنند، اشاره دارد   ريزي براي مبارزات به آن توج       ها بايد در برنامه     استراتژيست
قدرت تغييري در وضعيت    مانند و      كامال نمادين باقي مي    جب سقوط ديكتاتوري شوند، چرا كه اين اقدامات       تنهايي مو اينگونه اقدامات به    

 . كنند ايجاد نميديكتاتوري 

تمـامي مـردم و     براي تحقق اين امر     . ها وجود ندارد    ن كامل و سريع منابع قدرت ديكتاتور      جدا كرد در هنگام شروع مبارزه امكان      معموال  
 آن را به مبـارزه  ،مند همكاري وسيع و قدرت مطلقا رژيم را نفي كنند و در يك آن با عدمبايد اند،  موسساتي كه تا ديروز كامال مطيع بوده  

انتظـار يـك    بـه همـين دليـل، در بيشـتر مـوارد     . به آن نيز بسـيار مشـكل اسـت   يابي  گاه تحقق نيافته و دست   اين موضوع هيچ  . بطلبند
 .بينانه براي مبارزه عليه ديكتاتوري است اي غيرواقع  سياسي سريع، استراتژي طلبي همكاري و مبارزه عدم

 

  مسووليتتوزيع

در مبارزات بعدي و بـراي رسـيدن   . عه استجاماز  بار مبارزه در هر زمان بر دوش يك يا چند بخش ،در طول يك رشته مبارزه گزينشي 
تواننـد بـراي موضـوعات     بـراي مثـال، دانشـجويان مـي     . هاي جمعيتي ديگر منتقل شود      هاي ديگر، بار مبارزه بايد بر دوش گروه         به هدف 

آهـن   ن راهكـارگرا  موضـوعي مـذهبي تمركـز كننـد،      ها ممكن روي آزادي رهبران مذهبي و پيروان آن تحصيلي به اعتصاب دست بزنند، 
هاي ايمني نشان دهند و درنتيجه بازدهي سيستم حمل و نقل را پايين  نامه  به آيين ي بيش از حد   ي وفاداري عمدبه صورت   ممكن است   

يا  را سفيد چاپ كنند،      استهايي از روزنامه كه حاوي مقاالت حذف شده           توانند براي مبارزه با سانسور بخش       ها مي   نويس  بياورند، روزنامه 
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 بـر  كردن رشته مبـارزات اي  مرحله. مخالف اشتباه كندهاي تحت تعقيق و  دموكرات محل و دستگيري     شخيصتواند دائما در ت     ميپليس  
  .هاي خاصي از جامعه فرصت استراحت خواهد داد ، به بخشيابد ميمبارزه ادامه ، در عين اينكه هاي جمعيتي اساس موضوع و گروه

ها و موسسات مستقل اجتماعي، اقتصادي و سياسي خارج از كنتـرل        ز موجوديت و استقالل گروه    مقاومت گزينشي بخصوص براي دفاع ا     
هـا   كننـد كـه مـردم از طريـق آن     اي را فراهم مـي   موسسات پايه اين مراكز قدرت   .ها بحث شده، مهم است      ديكتاتوري كه قبال درباره آن    

 جـزو اولـين اهـداف ديكتـاتوري      موسسات  در مبارزه، اين  . مقاومت نمايند خواهند توانست فشار وارد كنند يا در برابر كنترل ديكتاتوري           
 . خواهند بود

 

  قدرت ديكتاتورگيري هدف

ها نياز دارند تـا   يابد، استراتژيست تر توسعه مي  و پيشرفته بلندپروازانهليه به سمت مراحل     هاي او    مبارزه دراز مدت از استراتژي     همچنانكه
همكـاري مـردم بـراي     اسـتفاده از عـدم  بايـد  اين بررسي   هدف  .  كرد ترتوان منابع قدرت ديكتاتور را محدود        كه چگونه مي   بررسي نمايند 

 . باشد،كراتيك نيروهاي دمور استراتژيك، به نفعرسيدن به وضعيت سودمندت

تري طراحي كنند تـا بـا هـدف     همكاري بلندپروازانه طلبي و عدم ها بايد مبارزه گر دموكرات، استراتژيست گرفتن نيروهاي مقاومت با قدرت 
 .منابع قدرت را از آن جدا نمايند خود ديكتاتوري، فروپاشاندنايجاد فلج سياسي توسعه يابنده و در نهايت 

 در اختيـار  پـيش از ايـن  هـايي كـه    توانند حمايت مردم و گـروه    امه ريزي شود كه نيروهاي دموكراتيك چگونه مي        دقيقا برن  تاالزم است   
 تضعيف خواهد شـد  ،رژيم اعمال شدهاز سوي هايي كه  رحمي  با آشكار سازي بي    مردمحمايت  .  را تضعيف كنند   ندگرفت  ديكتاتور قرار مي  
 يـا بـا درك ايـن موضـوع كـه ديكتـاتوري قابـل        چطور ؟هاي اعمال شده از سوي ديكتاتور   سياستبار اقتصادي مصيبت؟ با افشاء نتايج     

يـا  ) گـران   نظاره( طرفانه برسد  به حد اقدامات بي   تا آنجا تضعيف شود كه      شود بايد     هايي كه از ديكتاتور مي      حمايت خاتمه دادن است ؟     
 .  شودترجيحا به حمايت فعال از اقدامات طرفدار دموكراسي تبديلحتي 

ب احـز ا داخلي،   هاي   از جمله گروه   گران و پشتيبانان ديكتاتور     همكاري، حمايت   طلبي سياسي، و عدم     ريزي و اجراي مبارزه     برنامهدر طول   
  .قرارگيرنددقيق بايد مورد توجه و مواظبت  ارتشسياسي، پليس، ماموران اداري و خصوصا 

كه  نيروهاي و مشخص شود با دقت تخمين زده شود  ان، نسبت به ديكتاتور بايد      سراف چه سربازان و    چهدرجه وفاداري نيروهاي نظامي،     
هـم  شـايد  . و ناراضي باشندشايد بسياري از سربازان عادي به اجبار به سربازي آمده       . ها را دارند يا نه      دموكراتيك توان تاثيرگذاري بر آن    

كـدام عوامـل ممكـن اسـت     . سي نسبت به حكومت بيگانه شـده باشـند  بسياري از سربازان و افسران به داليل شخصي، خانوادگي يا سيا 
 پذير سازد ؟  سربازان و افسران را در مقابل اقدامات دموكراتيك آسيب

. خواهانه بايد استراتژي خاصي براي ايجاد ارتباط با نيروهاي نظامي و مـامورين ديكتـاتور توسـعه يابـد                  آزادي مبارزهدر مراحل نخستين    
ي پيـروز به خواهانه در نهايت   آزاديمبارزهخود به نيروهاي نظامي اطالع دهند كه ، نمادها و اقدامات   كلماتبا  تيك بايد   نيروهاي دموكرا 

 صرفا بـراي تحليـل بـردن قـواي ديكتـاتور اسـت و        كه اين مبارزه،  متوجه شوند  نيروهاي نظامي بايد     .يافتدست خواهد   پايدار  قطعي و   
 پـي آن خواهند روحيه نيروهـاي نظـامي ديكتـاتور را تضـعيف كننـد و در       ها مي اين تالشدر نهايت امر  .كند ها را تهديد نمي    زندگي آن 

هاي مشابهي بايد پليس و كارمندان        استراتژي.  دموكراتيك تغيير دهند    جنبشها نسبت به ديكتاتور را به نفع          وفاداري و فرمانبرداري آن   
 .غير نظامي را هدف قرار دهد

بـه   و در نهايت، ايجاد نافرماني در بين نيروهاي ديكتاتوري نبايد اشـتباها بـه تشـويق آنـان بـراي                       ،موافقتب  لبراي ج به هرحال، تالش    
شود چـرا كـه    اين نمايشنامه در عمل باعث به كار گماشتن دموكراسي نمي. هاي نظامي تبديل شود      ديكتاتوري با روش   كشاندنشكست  

به همين دليل، مهـم خواهـد   . كند يا عدم تعادل روابط قدرت بين مردم و حكمرانان را اصالح نم          كودت) ايم  همانگونه كه قبال بحث كرده    (
متوجه اين امر نمود كه كودتا يا جنگ داخلي عليه ديكتـاتوري الزم  افسران موافق را بايد چگونه طرحي در اين باره تهيه شود كه  بود تا   

 .و پسنديده نيست

 گسـترش نارضـايتي و   گـر  تواننـد حمايـت   هـا مـي   براي مثـال آن   . تي در مبارزه دموكراتيك ايفا كنند     توانند نقشي حيا    افسران موافق مي  
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.  باشـند هاي عمدي و عدم اطاعت ماليم از دستورات و جلوگيري از اقدام به سركوب           تشويق ناكارآمدي  نيروهاي نظامي،    درهمكاري    عدم
هـاي امـن،    خشونت همچون گـذرگاه  هاي بدون ياري ، انواع گوناگوني از هم   هاي دموكراتيك   توانند به جنبش    ميهمچنين كاركنان نظامي    

 . ارائه كنندرا اطالعات، غذا، تداركات پزشكي و موارد مشابه 

افـزارش مسـتقيما بـراي     تواند از انضباط نظامي واحدهاي خـود و جنـگ      هاست چرا كه مي     ارتش يكي از مهمترين منابع قدرت ديكتاتور      
 اداري و نيروهاي  هاي مبارزه طلب بايد به ياد داشته باشند كه اگر پليس، ماموران      استراتژيست. نافرمان استفاده كند  حمله و تنبيه مردم     

ن ديكتـاتوري بسـيار مشـكل يـا حتـي           شكسـت داد  پشتيبان ديكتاتور باقي بمانند و نسبت به دستورات وي مطيع باشند،            نظامي كامال   
شان از ميـان بـردن وفـاداري نيروهـاي      هايي كه هدف   هاي دموكرات بايد به استراتژي      راتژيست به همين دليل است    .غيرممكن خواهد بود  

 . ديكتاتور است، اولويت بااليي اختصاص دهند

 نيروهـا تواند بـراي اعضـاي آن    نارضايتي و نافرماني در بين نيروهاي نظامي و پليس مي بايد به ياد داشته باشند كه      نيروهاي دموكراتيك 
بـه  . هاي سنگين و در برابر شورش منتظر اعدام باشند بايد انتظار جريمها در برابر هرگونه نافرماني      ه  گروهافراد اين   . ناك باشد بسيار خطر 

بلكه، هنگامي كه ارتباط ممكن است، . هاي سريع داشته باشند   همين دليل نيروهاي دموكرات نبايد از سربازان و افسران تقاضاي شورش          
 بـراي  .در مراحل آغازين مورد استفاده قرار گيرندتوانند   وجود دارد كه مي١»نافرماني مبدل «نواع بسيار گوناگوني از     بايد روشن كرد كه ا    

كفايتي عمـدي انجـام دهنـد، محـل اختفـاي افـراد مـورد                 توانند دستورات مربوط به سركوبي را با بي         مثال، پليس و نيروهاي مسلح مي     
مطلع كنند و در گـزارش اطالعـات مهـم بـه            ها   اخراجها و     ، دستگيري ها  سركوبيرا از   گران    اومتدرخواست را اشتباه تشخيص دهند، مق     

. توانند در زنجيره انتقال دستورات سـركوب اخـتالل ايجـاد كننـد              ميبه نوبه خود    افسران ناراضي هم    . نمايندافسران مافوق خود اشتباه     
تواننـد   به همين شيوه، كارمندان غيرنظامي هم به سـهم خـود مـي        . هدف بگيرند سربازان ممكن است باالتر از سر تظاهرات كنندگان را          

در خانـه   » بهبودي«تا هنگام   اجازه داشته باشند كه     شوند تا   » مريض« با بازده كم كار كنند و         ،نمايندهاي دستور را گم       ها و برگه    پرونده
 .بمانند

 

 تغيير در استراتژي

هاي مرتبط با يـك رشـته عمليـات     ياز دارند تا دائما برآورد كنند كه استراتژي بزرگ و استراتژي         طلبي سياسي ن    هاي مبارزه   استراتژيست
در ايـن حالـت الزم   . رفت ادامه پيدا نكند گونه كه انتظار مي براي مثال ممكن است كه مبارزه آن  . خاص به چه نحو در حال اجرا هستند       

شـود   براي افزايش قدرت جنبش و در دست گرفتن ابتكار چـه كارهـايي مـي       . نددر استراتژي محاسبه شو   مورد احتياج   است تا تغييرات    
احتماال مسووليت مبـارزه بـه گـروه ديگـري از           ارزيابي شود،   دوباره  كرد ؟ در اين وضعيت، الزم است تا مشكل مشخص شود، استراتژي             

وقتي اين امر به انجام رسيد، طرح جديد بايـد          . ددوره جديدي از اقدامات توسعه ياب     مردم محول شود، منابع قدرت ديگري بسيج شود و          
 . سريعا به كار بسته شود

بينـي شـده بـود تحليـل      رفت ادامه يابد و ديكتاتوري زودتر از آنچه قبال پيش    برعكس، اگر مبارزه بسيار بهتر از آن چه از قبل انتظار مي           
 كنند و آن را در جهت از كار انـداختن ديكتـاتوري بـه    ا متمركزرغيرمنتظره به دست آمده   رود، نيروهاي دموكراتيك چگونه بايد منافع       

 . ؟ پاسخ اين سوال را در فصل بعد بررسي خواهيم كردگيرندكار 
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 نهمفصل 

 فروپاشاندن ديكتاتوري

هـايي   گران و تاسيس و گسترش بخـش  تواند تقويت مقاومت    مي ،موفق هدايت شده و     صحيحهاي سياسي      مبارزه طلبي  رشتهاثر تجمعي   
اي  يـد تجربـه  ايـن رشـته مبـارزات همچنـين با    . هايي مواجه خواهد شد  ها با محدوديت     آن براي كنترل موثر  از جامعه باشد كه ديكتاتور      

ايـن تجربـه هنگـامي كـه زمـان بـراي       .  از همكاري و چگونگي مبادرت به مبارزه طلبي سياسي ارائـه دهنـد  دن سربازز نحوه ازارزشمند  
 . طلبي گسترده در مقياس وسيع مناسب شود، كمك بزرگي خواهد بود همكاري و مبارزه عدم

 بـدون   .مردم ضـروري اسـت     فرمانبرداري، همكاري و تسليم       اتورها در قدرت،    براي باقي ماندن ديكت   ،  ديديم  همانگونه كه در فصل سوم      
گيـري حمايـت و    بنـا بـر ايـن بـازپس    . دسترسي به منابع قدرت سياسي، قدرت ديكتاتور تضعيف شده و در نهايت از بين خواهـد رفـت               

قـدرت   بر منابعطلبي سياسي  مبارزه تاثيرگذاري هبررسي شيوشايد . باشد  ميبراي فروپاشاندن ديكتاتوري    الزم   مهمترين اقدام    ،پشتيباني
 .سودمند باشد

 همـان هاي موجود براي تضعيف مشروعيت اخالقي و سياسي رژيم ديكتاتوري يا              اقدامات ردكننده نمادين و مبارزه طلبي از جمله روش        
 خواهـد  اتكـاتر  كند نيز بيشتر و قابل  مياي كه دريافت  هرچقدر مشروعيت نظام بيشتر باشد، فرمانبرداري و همكاري       . حقانيت آن هستند  

بـراي جـدا كـردن     همكـاري و فرمـانبرداري   امتناع از. عدم پذيرش اخالقي بايد در عمل بيان شودبراي تهديد موجوديت ديكتاتور،     . بود
 .  هستندنيازمنابع ديگر قدرت رژيم مورد 

كنند، با آنـان همكـاري        هايي كه از حاكمان اطاعت مي       فراد و گروه  تعداد و اهميت ا   يعني   .دومين منبع قدرت مهم، منابع انساني هستند      
د، رژيـم دچـار مشـكالت    واي از مردم بـه كـار گرفتـه شـ     هاي عمده همكاري توسط بخش اگر عدم. رسانند  يا به آنان كمك مي   نمايند  مي

تـي در خانـه بماننـد، دسـتگاه اداري رژيـم            وري عادي خود كار نكنند يـا ح         براي مثال، اگر كارمندان مدني با بهره      . اي خواهد شد    جدي
 .شديدا تحت تاثير واقع خواهد شد

هـا و   مهارتفراهم كننده هايي باشد كه پيش از اين        كنند شامل آن    ميشركت  همكاري     عدم هايي كه در     همين شكل، اگر افراد و گروه      به
 بـراي   احتماال حتـي توانـايي وي     . خواهد بود اش     اراده  در اجراي  خود ظرفيت   كاهش شديد شاهد  اند، ديكتاتور     الزم بوده دانش تخصصي   

 . كاهش پيدا خواهد كردشديداهاي موثر نيز  گيري آگاهانه و توسعه سياست تصميم

كنند تضعيف شـوند يـا    حاكمان را به مردم القا مي      كه معموال اطاعت و همكاري با        - عوامل غير ملموس     - رواني و ايدئولوژيكي     اگر نفوذ 
  .همكاري خواهند داشت ، مردم گرايش بيشتري به نافرماني و عدمواژگون گردند

 منـابع مـادي، سيسـتم اقتصـادي،     تحت كنتـرل گـرفتن  با  . گذارد   تاثير مي  نابع مادي نيز مستقيما بر قدرت وي      دسترسي ديكتاتور به م   
منبع مهم ديگري از قدرت، آسيب پذير شده و         بيعي، حمل و نقل و وسايل ارتباطي توسط رقباي فعلي يا بالقوه رژيم،              ها، منابع ط    دارايي
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هاي اقتصادي، ارتباطات و حمـل و          خودگرداني و استقالل در بخش     افزايشها و     اعتصابات، تحريم . خواهد شد از دسترس ديكتاتور خارج     
 . نقل رژيم را تضعيف خواهد كرد

هاي سـركش،    كيفر دادن بخش- هاي اجرايي ضمانتر بردن  ترساندن يا بكادر هاتوانايي ديكتاتور، همانگونه كه پيش از اين صحبت شد      
اول، اگـر  . تواند به دو شيوه تضعيف شـود   اين منبع قدرت مي   .  است ها  آن منبع اساسي قدرت     -همكاري در جامعه      نافرمان و مجري عدم   

هاي فعلي به شدت كـاهش    مجازاتطلبي را بپذيرند، تاثيرگذاري خطرناك مبارزهآمدهاي   كه پيباشند جنگي آماده    ع مواق همچونمردم  
نظـامي دلسـرد     خود نيروهـاي پلـيس و     دوم، اگر   ).  يعني سركوبگري ديكتاتور، اطاعت مورد انتظار را موجب نخواهد شد             (خواهد يافت   

گـران طفـره    شوند، ممكن است به صورت فردي يا جمعي از اجراي دستورات مربوط به دستگيري، ضرب و شتم يا شـليك بـه مقاومـت     
اش متكـي باشـد،    به پليس و نيروهـاي نظـامي  براي سركوب اگر ديكتاتور ديگر نتواند .  خودداري كنندفرامينوند و يا آشكارا از اجراي   ر

 .شديدا تهديد خواهد شد

همكـاري و    و حذف منـابع قـدرت رژيـم از طريـق بـه كـارگيري عـدم       تقليل محتاج ،ديكتاتوري مسلحبه طور خالصه، موفقيت در برابر     
به همين دليل . ضعيف خواهد شد و در نهايت فروخواهد پاشيد  تبدون بازسازي ثابت منابع ضروري قدرت، ديكتاتوري        . طلبي است   ارزهمب

 . ترين منابع قدرت ديكتاتور را هدف قرار دهد ها بايد اصلي طلبي سياسي عليه ديكتاتوري  براي مبارزهمناسبريزي استراتژيك  برنامه

 

  آزاديگسترش

طلبـي    گزينشـي، بـه همـراه مبـارزه        مستقل و خودگردان اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در طول دوره مقاومـت             وسساترشد م 
بـه همـان انـدازه كـه موسسـات      . در جامعه و كمتر شدن سلطه ديكتاتور خواهد شـد » فضاي دموكراتيك«سياسي تدريجا باعث توسعه  

اي مستقل و خـارج        فزاينده جامعه  اي  گونهيابد و مردم به       براي اعمال اراده خود تقليل مي     ، قدرت ديكتاتور      گيرند  مدني جامعه قدرت مي   
توانـد   آميز مي  گسترش آزادي وارد عمل شود، مبارزه غيرخشونتر زماني ديكتاتور به منظور توقف رونداگ. دهند از سلطه وي تشكيل مي 

 . و ديكتاتوري را با جبهه جديدي از مبارزه مواجه كندبراي دفاع از جو آزادي كه به وجود آمده به كار بسته شود

ديكتـاتوري را  خواهـد توانسـت   اي شود كه به نوبه خود  تواند باعث پيدايش آزادي حقيقي اين تركيب از مقاومت و ساختن موسسات مي 
 .، اساسا تغيير يافته استهجامعدر روابط قدرت پيدايش رسمي نظامي دموكراتيك را غيرقابل اجتناب سازد چرا كه  و درهم شكسته

.   كاركردهـاي جامعـه و موسسـات آن از طريـق مقاومـت اسـت               افزاينـده گيـري     مثال روشني از بازپس    ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰لهستان در دهه    
 كـارگران   و روشـنفكران    ۱۹۷۶در  . هـا در نيامـد      گاه كامال به زير كنترل كمونيسـت         بوده ولي هيچ   آزار و تعقيب  كليساي كاتوليك تحت    

اتحاديـه صـنفي    سـازمان   ،  ۱۹۸۰در  . ايجـاد كردنـد   بردن عقايد سياسي خـود         به پيش  ايرب را   ١ K.O.Rهاي كوچكي مثل      گروه خاصي
همچنين دهقانان، دانشـجويان    . تحميل كرد ، رسميت يافتن خود را به دولت        هاي موثر   اعتصاب ايجاد   نمايي خود در    ا قدرت  ب ٢همبستگي

هـا    هـا دريافتنـد كـه ايـن گـروه           هنگـامي كـه كمونيسـت     . هاي مستقل ويژه خود را تشكيل دادند        اننيز سازم ها    و بسياري از ديگر گروه    
 .ها به حكومت نظامي متوسل شدند اند، اتحاديه صنفي همبستگي قدغن اعالم شد و كمونيست هاي قدرت را تغيير داده واقعيت

، موسسات مستقل جديد جامعـه بـه ايفـاي وظيفـه      متعدددهاي شدي  ها و شكنجه    به زندان افكندن  وجود  حتي تحت حكومت نظامي، با      
هاي   در حالي كه نويسنده   . دادند مي ادامه   انتشار خود به  همچنان  براي مثال، چندين دوجين روزنامه و مجله غير مجاز          . خود ادامه دادند  

اي غير مجاز سـاالنه صـدها كتـاب منتشـر           ه  خانه  هاي دولتي را تحريم كرده بودند، چاپ        خانه  ها و چاپ    هاي كمونيست    انتشاراتي ،مشهور
 . داشتجريانهاي ديگر جامعه   اقدامات مشابهي در بخش.كردند مي

هنـوز صـاحب    .  يك ديدگاه با قـدرت بـر مسـند جامعـه تكيـه زده بـود                ازكمونيست  -، دولت نظامي  ٣تحت حكومت نظامي جروسلسكي   
هـا، زنـداني    ها، دسـتگيري  توانست با توسل به مجازات رژيم كماكان مي. هاي دولتي را در تصرف خود داشتند        دفاتر و ساختمان   ،منصبان
در ايـن  . اما، ديكتاتوري نتوانست جامعـه را كنتـرل كنـد   . جامعه را تحت فشار قرار دهدهاي چاپ و موارد مشابه  ها، ضبط دستگاه    كردن

                                                 
1 Workers Defense Committee  آميته مقاومت آاگران-  
2 Solidarity 
3 Jaruselski 
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 .رژيم ديكتاتوري را كامال سرنگون كندخواهد توانست جامعه  زماني بود كه نقطه ابهام،ديدگاه تنها 

دموكراتيـك را سـازمان   » دولت موازي « توان يك     هاي دولتي را در تصرف خود دارد گاهي مي          حتي وقتي كه ديكتاتوري هنوز موقعيت     
م و د كـه وفـاداري، پـذيرش و همكـاري خـود را از مـرد      اي فزاينده به عنوان يك دولت رقيب عمل كن        تواند به گونه    ميسازمان  اين  . داد

شـايد  سـرانجام،   . بـرد  دولت رنج خواهد     هاي  خصيصه اين    روزافزون از كاهش در نتيجه ديكتاتوري    . نمايد  موسسات اجتماعي دريافت مي   
در آن . يـك جـايگزين نمايـد   رژيم ديكتاتوري را كـامال بـا سيسـتمي دموكرات   بتواند اي از گذار خود،  در مرحلهدولت موازي دموكراتيك    

 . اي تنظيم كرد و انتخاباتي را به عنوان بخشي از دوران گذار برگزار نمود توان قانون اساسي هنگام مي

 

 يه ديكتاتوريزتج

هـاي   استراتژيسـت . توانند شدت يابنـد  همكاري مي هنگامي كه تحول مبتني بر موسسات جامعه در حال وقوع است، مبارزه طلبي و عدم       
، بـه   قبلـي توانند از مبارزات گزينشـي        هاي مقاومت بايد از ابتدا در اين فكر باشند كه زماني خواهد آمد كه نيروهاي دموكراتيك مي                نيرو

هاي مقاومتي به زمـان احتيـاج اسـت و توسـعه       در بيشتر حاالت براي خلق، ساختن يا توسعه ظرفيت        . هاي گسترده بروند    سراغ مقاومت 
در طول اين زمان سلسله مبارزات خاص گزينشـي بايـد بـه سـمت               . د پس از گذشت چندين سال ممكن شود       طلبي گسترده شاي    مبارزه

در . هاي جامعه بايد در اين مبارزات داخل شوند         اي از مردم در تمامي اليه       هاي عمده   بخش. دهي شوند   تر جهت   مسائل سياسي پر اهميت   
 . ضعف دروني ديكتاتوري به شدت نمايان خواهد شد،ي مصمم و منضبططلبي سياس با مبارزهطول اين اقدامات افزايش يابنده، 

المللي گسترده به نفع       مناسبي براي جلب توجه بين     وضعيتاحتماال   موسسات مستقل    ايجادمندانه و     طلبي سياسي قدرت    تركيب مبارزه 
هـا و   ك بـين المللـي، تحـريم      هـاي ديپلوماتيـ     اين امـر همچنـين ممكـن اسـت موجـب اجـراي محكوميـت              . نيروهاي دموكراتيك است  

 ).همچنان كه در لهستان اينگونه شد ( هايي در دفاع از نيروهاي دموكرات شود  ممنوعيت

گونـه كـه در    هايي خاص ممكن است فروپاشي ديكتاتوري بسيار سريع اتفاق بيافتـد، آن         توجه نمايند كه در موقعيت    ها بايد     استراتژيست
افتد كه در پي تنفـر شـديد مـردم از ديكتـاتوري، منـابع قـدرت بـه صـورت          امر هنگامي اتفاق مي  اين  .  در آلمان شرقي واقع شد     ۱۹۸۹

اي  و البتـه بـراي برنامـه   ( ريزي كـرد   اي درازمدت برنامه    اما اين الگو معمول نيست و بهتر است براي مبارزه         . دنگسترده از دولت جدا شو    
 ).مدت نيز آماده بود  كوتاه

هايي كه پيـروزي را بـه دسـت           آن. ، حتي در مسائل كوچك، بايد مورد تجليل قرار گيرند         ها  موفقيتخواهانه،    يدر طول دوره مبارزه آزاد    
كمـك   هاي هوشيارانه، بايد به حفظ روحيه مورد نياز براي مراحل آتي مبارزه             ها و تجليل    جشنهمچنين  . اند بايد بازشناخته شوند     آورده
 .كند

 

 ها اداره مسووالنه موفقيت

اي موفق را به بهترين نحو بـه   توان مبارزه  ميها  آناز طريقكه  هاي عملي و مرجحي را شيوهريزان استراتژي بزرگ بايد پيشاپيش        برنامه
د، محاسـبه   ومنظور جلوگيري از ظهور يك ديكتاتوري جديد به پايان رساند و تاسيس تدريجي سيستم دموكراسي پايدار را تضمين نمـ                   

 .كنند

بـه هرحـال، دولـت     . توان در پايان مبارزه، گذار از ديكتاتوري به دولتي موقـت را اداره نمـود                رآورد كنند كه چگونه مي    ها بايد ب    دموكرات
مـثال پلـيس   ( هـايي از سـاختار دولـت قبلـي       برآورد شود كه چه بخش  تامهم است   . جديد نبايد صرفا دولت قديمي با افراد جديد باشد        

 دموكراتيـك  هـاي  فعاليـت هاي بايد موضـوع    غيردموكراتيك خود كامال حذف شوند و چه بخش        بايد به دليل خصوصيات ذاتي    ) سياسي  
 . اي جديد شود تواند باعث به وجود آمدن هرج و مرج يا ديكتاتوري حذف كامل دولت مي. كننده آتي قرار گيرند

آن اتخـاذ  منصـبان رده بـاالي        صـاحب  قبالدر  پس از فروپاشي ديكتاتوري چه سياسي بايد        بايد پيشاپيش فكر كرد و تصميم گرفت كه         
ها اجازه داد تا براي هميشه كشور را ترك   حاضر كرد ؟ آيا بايد به آن  را به منظور محاكمه در دادگاه       براي مثال، آيا بايد ديكتاتورها     .شود

ايجـاد  از سي همگون باشد ؟ بايد طلبي سياسي، بازسازي كشور و ايجاد دموكرا هاي ديگري در دست است كه با مبارزه     چه گزينه كنند ؟   
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 .جلوگيري شود، خواهد داشتآمدهاي حادي براي امكان ايجاد سيستم دموكراتيك آتي  كه پي قتل عامي

هـا   ايـن طـرح  . پاشد آماده شـده باشـد    به منظور استفاده در زماني كه ديكتاتوري ضعيف شده يا فرومي          هاي خاص دوران گذار       بايد طرح 
براي تاسيس دولتـي دموكراتيـك و       نيز  هايي    طرح. دناز طريق كودتا قدرت دولتي را در دست گير        نتواند   ديگر   گروهيكنند تا     كمك مي 

هاي بسيار به دست آمـده اسـت را    تغييراتي كه با هزينه  . هاي سياسي و فردي مورد احتياج است        مبتني بر قانون اساسي با تمامي آزادي      
 .ت داد و برنامه از دس نبايد به خاطر كمبود طرح

يـك     توان كنترل هيچ   دموكراتيك و موسساتي كه ديكتاتور    هاي مستقل     شوند و رشد گروه     مندتر مي   در مواجهه با مردمي كه دائما قدرت      
هـاي   نشـيني  تعطيالت كـالن جامعـه، اعتصـابات عمـومي، خانـه     . نتيجه است  شان بي   يابند كه اقدامات    ها را ندارد، ديكتاتورها درمي      از آن 
هاي ديكتـاتور و موسسـات مـرتبط بـا وي          باعث تخريب سازمان    فزاينده اي  طلبانه يا اقدامات ديگر به گونه       هاي مبارزه   پيمايي  اهاي، ر   توده
 شـود،  همـراه مـي   مـردم    مشـاركت تـوده  كه در طول زمان بـا اي  همكاري طلبي و عدم آمد اجراي هوشمندانه چنين مبارزه    پي. گردند مي

ديكتاتوري در مقابل مـردم     . به خشونت، است  گران دموكرات، بدون توسل        پيروزي رسيدن مقاومت   هايت به در ن ضعيف شدن ديكتاتور و     
 .طلب فروخواهدپاشيد مبارزه

بايد در ياد داشت كه به همـان تعـداد جنـگ            . شدپيروزي نخواهد   راحتي و سرعت، منجر به       به   ، خصوصا البته هر تالشي از اين نوع هم      
طلبـي سياسـي امكـاني عملـي بـراي       ، مبـارزه اگرچه. ر به شكست هم موجود است جود دارد، جنگ نظامي منج    نظامي پيروزمندانه كه و   

تـوان از طريـق توسـعه يـك اسـتراتژي بـزرگ        گونه كه پيش از اين شـرح داده شـد، ايـن احتمـال را مـي          همان. كند  پيروزي فراهم مي  
 . افزايش داد منضبط و دالورانهمبارزهريزي دقيق استراتژيك، تالش سخت و  هوشمندانه، برنامه
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 زيربناي دموكراسي پايدار

انـد    مبـارزه كـرده  بـاال اي  اند و با هزينه ها رنج كشيده   مردمي كه مدت  . هاي بزرگي خواهد شد     فروپاشي ديكتاتوري مطمئنا موجب جشن    
ها براي رسـيدن بـه    ر كنار آن  ها بايد به خودشان و تمام كساني كه د          آن.  براي تفريح، استراحت و سپاسگذاري را دارند       اوقاتي  شايستگي

هـا بايـد همچـون قهرمانـاني كـه بـه           ها و مـرده     زنده. همه براي ديدن اين روز زنده نيستند       ؛اند، افتخار كنند    آزادي سياسي مبارزه كرده   
 اند، به ياد آورده شوند گيري تاريخي آزاد در كشورشان كمك كرده شكل

طلبـي سياسـي،      آميز ديكتاتور از طريق مبـارزه       حتي در هنگام فروپاشي موفقيت    .  نيست ها  اما متاسفانه، اين زمان، زمان كاهش هشياري      
هاي ناشي از سقوط رژيم قبلي جلوگيري       نظمي   از ميان بي   ي جديد برخاستن رژيم سركوبگر  هاي دقيقي به عمل بيايند تا از          بايد احتياط 

از سـاختار ديكتـاتوري بايـد    . منضبط به دموكراسي آماده شده باشندرهبران نيروهاي پيشروي دموكراسي بايد از قبل براي انتقال      . شود
 .هاي متناسب با قانون اساسي و حقوقي و استانداردهاي رفتاري يك دموكراسي پايدار بايد ايجاد شوند پايه. بين برود

  اشي ديكتاتوري، در شرايط پيشرفته    فروپ. آل به وجود خواهد آمد      اي ايده   هيچ كس نبايد فكر كند كه با سقوط ديكتاتوري، سريعا جامعه          
هاي درازمدت به منظور پيشبرد جامعه و پاسخگويي مكفي بـه نيازهـاي انسـان، نقطـه شـروع جديـدي تـدارك         آزادي، تنها براي تالش 

 از  يـري  كث تعدادها به همكاري      ها ادامه خواهند داشت كه براي رفع آن         مشكالت جدي سياسي، اقتصادي و اجتماعي براي سال       . بيند  مي
هـاي مختلـف و     بـا ديـدگاه  يبـراي مردمـ  به منظور مواجه با مشكالت آتـي،       سيستم سياسي جديد بايد     . ها نياز خواهد بود     مردم و گروه  

 .فرصتي فراهم كند تا بتوانند به اقدامات زيربنايي خود ادامه دهند و رويه توسعه را دنبال نمايندمعيارهاي متفاوت 

 

 دتهديدات يك ديكتاتوري جدي

شواهد تـاريخي بسـياري از فرانسـه    » ... استبداد همچنين مي تواند به استبداد تبديل شود  ... « ها قبل ارسطو هشدار داده بود كه          مدت
 ديگـر وجـود دارد كـه سـقوط يـك رژيـم              و كشـورهاي  ) ١اسـلورك (، برمه   )اهللا  آيت(، ايران   )ها  بولشويك(، روسيه   )ها و ناپلئون    ژاكوبين(

هاي اين افـراد   انگيزه. ها تا به عنوان اربابان جديد قدم پيش بگذارند ها صرفا فرصتي است براي آن اي از افراد و گروه     عده سركوبگر از ديد  
ديكتاتوري جديد حتي ممكن اسـت سـمتگرتر و در كنتـرل خـود از رژيـم      . تواند متفاوت باشد، اما نتيجه تقريبا هميشه مشابه است        مي

 .تر باشد قبلي انحصارطلب

  كـه بـراي پيشـي     تي قبل از فروپاشي ديكتاتوري، اعضاي رژيم سابق ممكن است تالش كنند تا از طريق به صحنه آوردن يك كودتـا                    ح
ايـن كودتـا     .طلبانه براي دموكراسي را متوقـف كننـد         مبارزه  طراحي شده است، كمشكش    ، مقاومت مردمي  گرفتن در پيروزي، نسبت به    
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 . باشدتر از سيستم سابق تحميل مدلي تازهاشد، اما در حقيقت تنها به دنبال  ديكتاتور بممكن است مدعي بركناري

 

 جلوگيري از كودتاها

دانشـي پيشـرفته از ايـن ظرفيـت         . توانند كودتاها را شكست دهند      ها مي   هايي وجود دارد كه جوامع تازه آزاد شده با استفاده از آن             روش
 .تواند باعث پيشگيري شود  آمادگي ميي باشد؛فتواند گاهي براي بازداري از كودتا كا دفاعي مي

گران نيازمند مشروعيت هستند، يعني پذيرش حق اخالقـي و سياسـي آنـان بـراي                  شود، توطئه   درست بعد از اينكه يك كودتا شروع مي       
 . گران است  مشروعيت توطئهنپذيرفتن كودتا-اولين اصل دفاع ضدبه همين دليل . حكومت كردن

براي مستحكم كردن گران  توطئه.  منفعل باشندصرفا نياز دارند تا رهبران مدني و مردم حمايتگر آنان، سراسيمه يا     گران  همچنين توطئه 
گـران   توطئـه . كارمندان مدني، مديران و قضات هسـتند  نيازمند همكاري متخصصان و مشاوران، ماموران دولتي و         كنترل خود بر جامعه     

 مردمي كه سيستم سياسي، موسسات اجتماعي، اقتصاد، پلـيس و نيروهـاي نظـامي را بـه حركـت      نياز دارند تا تعداد زيادي از     همچنين  
هـا را بـه       آن گران تغيير يافته اسـت، بپذيرنـد و         ههاي توطئ   آورند منفعالنه وظايف معمول خود را كه بر اساس دستورات و سياست             درمي

 .انجام برسانند

همكاري و همياري مورد بايد . طلبي است همكاري و مبارزه   عدم گران از طريق    رابر توطئه ودتا مقاومت درب  ك-اي دفاع ضد    دومين اصل پايه  
توان بـراي تهديـد جديـد     طلبي عليه ديكتاتوري استفاده شد را مي هايي مشابه با آنچه در مبارزه       در اصل روش   .ها دريغ كرد    از آن نياز را   

د، كودتا از قحطي سياسي خواهـد  ن هم مشروعيت و هم همكاري دريغ شو    ،اگر. وندهم استفاده نمود، اما اينها بايد سريع به كار گرفته ش          
 . اي دموكراتيك اعاده خواهد شد مرد و شانس ايجاد جامعه

 

 قانون اساسي ينويس پيش

اساسـي  قـانون  . اي نياز خواهد داشت كه چارچوب مورد تقاضاي دولت دموكراتيك را بنا نهد             سيستم دموكراتيك جديد به قانون اساسي     
هـا صـاحب منصـبان دولتـي و      هاي انتخابـاتي كـه بـر اسـاس آن     بندي هاي دولتي، روش و زمان هاي قدرت بايد اهداف دولت، محدوديت 

 . تر دولت را مشخص كند شوند، حقوق ذاتي مردم و شيوه ارتباط دولت ملي با سطوح پايين گذاران انتخاب مي قانون

گـذار، مجـري قـانون و      بايد بين قانون اقتداري روشن و صريح  دموكراتيك باقي بماند، تقسيم  بخواهددولت  در درون دولت مركزي، اگر      
هاي اطالعـات و نيروهـاي نظـامي قائـل      هايي قدرتمند بايد براي اقدامات پليس، سازمان    محدوديت .شاخه قضايي دولت ايجاد شده باشد     

 .ها گرفته شود شد تا امكان هرگونه دخالت سياسي از آن

اي باشـد كـه    بـه گونـه  ها و اهداف استبدادگرايانه، قـانون اساسـي ترجيحـا بايـد        نظور حفظ سيستم دموكراتيك و بازداري از تالش       به م 
بعضـي مواقـع سيسـتم    در  . اي، ايـالتي و محلـي دولـت بنـا كنـد              شده كافي بـراي سـطوح منطقـه         بيني  سيستمي فدرال با حقوق پيش    

 نسبتا كوچـك بـا برخـورداري از حقـوقي بسـيار، در عـين حـال                  مناطقيتواند در نظر گرفته شود كه در آن            مي هاي سوئيس ٢»بخش«
 . مانند  از كل كشور نيز باقي ميقسمتي

، هوشـمندانه اسـت كـه بـه      است با اكثر اين خصوصيات وجود داشته    اگر پيش از اين در تاريخ كشور به تازگي آزاد شده، قانوني اساسي            
اي وجود نداشـته باشـد، شـايد الزم باشـد كـه يـك قـانون                   اگر قانون اساسي قديمي   . ا ترميم موارد مورد نظر، آن را اعاده نمود        سادگي ب 

آماده سازي يك قانون اساسي جديد به زمـان         . قانون اساسي جديدي آماده شود    بايد  در غير اين صورت،     . اساسي موقت بكار گرفته شود    
در اين فرآيند مشاركت عمومي براي تصويب متن جديـد يـا ترميمـي، پسـنديده و مـورد      . ج خواهد داشتاي احتيا و تفكر قابل مالحظه   

يـا  هايي در قانون اساسي كه ممكن است در آينده غيرقابل اجـرا تشـخيص داده شـوند      در مورد ضميمه نمودن وعده     بايد   . احتياج است 
اي جديـد را    تواننـد ظهـور ديكتـاتوري       ها مي    چرا كه هر دوي آن      مراقب بود  بسيارمقرراتي كه احتياج به يك دولت بسيار متمركز دارند          
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 .كنندتسهيل 

قانون اساسي نبايد آنقدر پيچيده يا مبهم باشد  كـه   . بندي قانون اساسي بايد به راحتي توسط تعداد زيادي از مردم قابل فهم باشد               جمله
 .درك آن باشندمدعي گان بتوانند  نخبهديگر تنها وكال يا 

 

  دموكراتيكيسياست دفاع

بـه  .  دفـاعي خواهـد داشـت    تـوان ها نياز بـه       همچنين كشور آزاد شده ممكن است با تهديدات خارجي مواجه شود كه براي مقابله با آن               
 .همين صورت كشور ممكن است از طرف خارجي ها براي ايجاد سلطه اقتصادي، سياسي يا نظامي تهديد شود

 پاسخگويي به نيازهـاي دفـاع ملـي    طلبي سياسي براي بايد توجه خاصي به كاربرد اصول اوليه مبارزه      ي،  به منظور حفظ دموكراسي داخل    
گذاري ظرفيـت نظـامي    توانند از پايه با قرار دادن مستقيم توان دفاعي در دستان شهروندان، كشورهاي تازه آزادي يافته مي   . مبذول شود 

توانند در محلي مفيـدتر صـرف شـوند،           كه مي  ،كالنيا تهديد كند يا به منابع اقتصادي        تواند دموكراسي ر    قدرتمندي كه به نوبه خود مي     
 . كندجلوگيري باشداحتياج داشته 

 خواهند كرد تا بتوانند خود را به مقام ديكتاتورهـاي  خالي آگاهانه از تهيه هرگونه قانون اساسي شانه   ها  بايد به ياد داشت كه بعضي گروه      
همكـاري در   اي براي تمام مردم وجود خواهد داشت كه عبارت است از مبارزه طلبـي و عـدم         نقش دائمي  دليل،   به همين . جديد بگمارند 

 .مقابل ديكتاتورهاي احتمالي و حفظ ساختارها، حقوق و روندهاي دموكراتيك

 

 يك مسووليت شايسته

ايـن  .  قدرت بخشيدن به مردم تحت سـتم نيـز هسـت   تاثير مبارزه غيرخشونت آميز تنها تضعيف و از ميان بردن ديكتاتورها نيست بلكه    
هـاي خـود قـدرت را     كند تـا بـا تـالش    قادر ميرا كردند   مردمي كه پيش از اين خود را  را پياده شطرنج يا قربانيان احساس مي    ،تكنيك

  تواند در افزايش عزت دارد كه مي نتايج رواني مهمي   ،اين تجربه مبارزاتي  . مستقيما براي دستيابي به آزادي و عدالت بيشتر به كار گيرند          
 . قدرتان سابق نقشي ايفا كند بيدر ميان و اعتماد به نفس 

باشـد ايـن     غيرخشونت آميز به منظور تاسيس دولتي دموكراتيك دارا مـي  يكي از نتايج سودمند و درازمدت مهمي كه استفاده از مبارزه         
هاي دولتي    سوء استفاده  مشكالتي همانند . كند  اهدا مي شكالت آتي و ادامه راه      توان بيشتري براي سروكار داشتن با م      جامعه  به  است كه   

هـاي اعمـال شـده بـر كيفيـت دموكراتيـك بـودن         هاي اقتصادي و محـدوديت  عدالتي ها، بي آتي و انحراف آن، بدرفتاري هر يك از گروه       
شند كمتر دربرابر ديكتاتورهاي آتي ضربه پذير خواهند        طلبي سياسي كارآزموده شده با      مردمي كه در استفاده از مبارزه     . سيستم سياسي 

 . بود

هـا و حقـوق ويـژه      هاي مدني، حقوق اقليـت       براي دفاع از دموكراسي، آزادي     هايي  شيوه ،آشنايي با مبارزه غيرخشونت آميز    بعد از آزادي،    
كنند كه از طريق      هايي فراهم مي    ا همچنين راه  ه  اين روش . كند  اي و موسسات غير دولتي فراهم مي        اي، ايالتي و منطقه     هاي منطقه   دولت

ها بـه تـرور    هاي مخالف گاه براي ابراز آن اند كه گروه تواند عقايد افراطي خود بر روي مسائلي كه آنقدر مهم بوده ها مي ها مردم و گروه  آن
 . را بيان كنند و جنگ چريكي روي آورده بوده بودند،

 كمكي باشـد بـراي تمـامي افـراد و      سياسي يا مبارزه غير خشونت آميز،طلبي  اين بررسي مبارزههاي مطرح شده در   انديشه اميد است تا  
هـاي انسـان و كـنش         آزادي كه   رپايداو   دموكراتيك   يهايي كه به دنبال رفع ستم ديكتاتوري از مردم خود هستند و ايجاد سيستم               گروه

 .مردمي براي بهبود جامعه را محترم شمارد

 :ه شرح داده شدند، سه نتيجه عمده وجود دارد هايي ك در انديشه

 آزادي از ديكتاتوري ممكن است؛ •

  و اي دقيق است؛ براي رسيدن به آن احتياج به برنامه ريزي استراتژيك و انديشه •
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 .احتياط، سخت كوشي و مبارزه منضبط، حتي با هزينه باال، مورد احتياج استبراي رسيدن به آن  •

م تحـت سـتم بسـيار    اي كـه مـرد   اي براي بخشـش آزادي  هيچ نيروي خارجي.  حقيقت دارد٣»ايگان نيست آزادي، ر« نقل قول مشهور  
 .نيستممكن  يآسانبه و اين .  مردم بايد ياد بگيرند كه چگونه به خودشان آزادي ببخشند. نخواهد آمدخواستار آنند،

 اقداماتي كه در نهايت، به واسـطه رنـج          توانند مجموعه   ورند، مي چنگ بيا اگر مردم چيزي كه براي آزادي خود آنان مورد نياز است را به              
 دموكراتيك نويني بنـا نهنـد و بـراي دفـاع از آن      توانند نظم   كار، مي آنگاه آنان، با پشت   . شوند را طراحي نمايند     به آزادي منجر مي   فراوان،  

كـوش كـه بـه     اين آزادي توسط مردمي سخت. ر باشدد پايداتوان اي به دست بيايد، مي    اي كه از طريق اينچنين مبارزه       آزادي. آماده شوند 
 .ند، نگهداري خواهد شددحراست و غنابخشي آن متعه
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